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Sammanfattning 
 
Denna avhandling visar att arbetsprestationen varierar i hög grad mellan olika 
närpoliser/ordningspoliser. Det blir tydligt när man studerar antalet utfärdade 
rapporter, likväl om man t.ex. jämför polismännens sätt att bemöta människor och i 
vilken utsträckning polismännen bedriver problemorienterat polisarbete. Jag har funnit 
att polispersonalens motivation och yrkeskunskap har en avgörande betydelse för deras 
arbetsprestation.  
 
Med tanke på antalet personer som arbetar med IT-frågor inom polisorganisationen, 
samt de resurser som satsas på utveckling av IT-system i form av investeringar, 
underhåll, support och utbildningar, kan man dra slutsatsen att höga beslutfattare anser 
att IT-system utgör en mycket viktig framgångsfaktor. Denna avhandling pekar på att 
IT-system kan öka personalens motivation och kunskap att agera i olika situationer, 
men att det främst är andra åtgärder, än framtagning av IT-system, som kan bidra till 
att öka personalens arbetsprestation. Trots detta har stora resurser satsats på utveckling 
av IT-system i förhållande till annan verksamhetsutveckling. Det som gjort det hela 
ännu mer olyckligt för polisverksamheten är att IT-systemen dessutom inte medfört de 
positiva effekter som man förväntat sig. I avhandlingen lyfter jag fram ett antal orsaker 
till polismännens varierande arbetsprestation och varför framtagna IT-system inte fått 
önskvärda effekter i verksamheten. Avhandlingen innehåller en djupgående analys av 
polispraktiken och dess inverkan på polismännens arbetsprestation, där jag redovisar 
IT-systemens roll i detta sammanhang. 

 
Studien har finansierats av Polismyndigheten i Stockholms län och Polishögskolan. 
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Företal 
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Kap 1 - Inledning 

 - 1 -

1. INLEDNING 
 
I detta inledande kapitel gör jag en översiktlig beskrivning av aktuellt problemområde 
och redovisar även bl.a. syftet med avhandlingen och vilka målgrupper den vänder sig 
till.  
 

1.1 Bakgrund och problemområde  
 
Ett återkommande tema i media är polisers bristande arbetsprestation: 
 
”Poliser vägrade att ingripa: Vår arbetstid är slut… De berusade ungdomarna slog sönder bussen 
och hotade chauffören. Polisen larmades men gjorde ingenting... Vid slutstationen… fanns två 
polisbilar. Chauffören och en fritidsledare bad om hjälp. De pekade också ut en av ungdomarna som 
misstänktes för skadegörelse.” (Aftonbladet, 14 november 1998) 
 
”Polis tog inte misshandel på allvar… Först vägrade polisen ta upp en anmälan och lät männen gå 
utan att ta deras namn. Nu har förundersökningen lagts ned trots att en av gärningsmännen är 
välkänd av polisen.” (DN, 9 oktober 2002) 
 
”Polisen har inte gjort någonting…Tio inbrott på ungefär lika många år. Polisen har inte ett spår 
efter tjuvarna… Paret har lämnat över uppgifter om vittnen, en videofilm och misstänkta fingeravtryck 
till polisen. – Men inget har hänt. Min tillit till polisen är låg. Den första polisen antecknade inte ens 
vad jag sa och därefter har de bytt utredare ett antal gånger.” (SvD, 15 november, 2002) 
 
Forskare har även figurerat i massmedia och påtalat problemet med polismännens 
bristande arbetsprestation: 
  
”Sverige har VÄRLDENS LATASTE POLISER… Poliser är latoxar som inte gör ett ’piss’. Och 25 
procent av alla poliser ägnar sig åt annat än polisarbete… Polisen är häpnadsväckande ineffektiv! 
Allt väsentligt polisarbete uträttas av halva styrkan, säger Persson.” (Professor Leif G W Persson i 
Expressen, 28 oktober 1999) 
 
Sedan 1998 har jag bedrivit fältstudier inom polisen och flera frågeställningar, som har 
att göra med polisers arbetsprestation, har uppstått återkommande gånger. Några 
exempel: 
 

- Hur kan det komma sig att en del poliser bemöter brottsoffer på ett sådant sätt att man blir 
varm inombords och stolt över att vara polis, medan andra beter sig så att det uppstår ett 
behov av att be om ursäkt för deras beteende? 

 
- Hur kan det komma sig att en del poliser avrapporterar på ett sådant sätt att gärningsmän 

ofta blir fällda i domstol1, medan andra lägger ner många timmars arbete på att avrapportera 
ingripanden, utan att någon gärningsman blir dömd? 

 
- Hur kan det komma sig att en del poliser lyckats fånga så många fler gärningsmän jämfört 

med andra polismän? 
 

                                                 
1 Utan att frångå principen att utreda och beskriva en händelse på ett objektivt sätt. 
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- Hur kan det komma sig att det är flera år sedan en del poliser skrev ut en ordningsbot, medan 
andra skriver flera i veckan – trots att de arbetar i samma arbetslag? 

 
- Hur kan det komma sig att en del poliser nästan aldrig behöver använda våld, medan andra 

ofta får våldsamt motstånd? 
 

- Hur kan det komma sig att unga motiverade poliser snabbt verkar tappa motivationen?  
 
Med tanke på antalet personer som arbetar med IT-frågor inom polisorganisationen, 
samt de resurser som satsas på utveckling av IT-system2 i form av investeringar, 
underhåll, support och utbildningar, kan man dra slutsatsen att höga beslutfattare anser 
att IT-system utgör en mycket viktig framgångsfaktor. Men vilken roll spelar 
egentligen IT-systemen för polismännens arbetsprestation? Är det framförallt andra 
faktorer, än IT-systemen, som inverkar på polismännens arbetsprestation?   
 
I min lic. avhandling (Holgersson, 2001) framkommer att polisens IT-system, genom 
att de inte underlättar dokumentationsarbetet på önskvärt sätt, både har en direkt och 
indirekt påverkan på polismännens arbetsprestation. Direkt genom att polismännen blir 
uppbundna länge med att avrapportera ett ingripande och ofta missar att redovisa 
viktiga uppgifter. Indirekt genom att polismännen undviker att vidta vissa handlingar, 
bl.a. beroende på att de är osäkra på vilka rutiner som kommer ifråga vid en viss typ av 
ingripande eller för att de helt enkelt anser att det tar för lång tid att dokumentera en 
åtgärd för att det skall motivera ett ingripande (ibid.)3. 
 
En viktig slutsats i min lic. avhandling är att IT-system filtrerar kunskap om 
verksamheten, men att uppgifter i IT-system ändå hamnar i fokus vid analyser och 
olika typer av beslutsfattande. IT-system påverkar härigenom i hög grad 
förutsättningarna för polisarbete (ibid.). Mitt intressefält är polisinformatik och min 
avsikt är att bygga vidare på och fördjupa resonemangen från min lic. avhandling kring 
IT-systemens inverkan på polismännens arbetsprestation.  
 
Hirschheim och Klein (2003) framför att personer som håller på med 
informatikforskning måste förbättra sin kunskap om aktörers uppfattningar om IT4 och 
IT-systemens organisatoriska roll. Jag delar denna uppfattning och menar att det krävs 
en djupgående kunskap om en praktik för att framgångsrikt kunna designa IT-system. 
En sådan djupgående kunskap är också en förutsättning då det är fråga om annan typ 
av verksamhetsutveckling. För att bedöma effekterna av ett IT-system räcker det 
därmed inte bara med att förstå själva IT-systemet, utan det finns ett behov av att sätta 
sig in i hela verksamhetskontexten. Av den anledningen kommer jag försöka att skapa 
en djup inblick i polispraktiken. Användarfokuserad forskning kring 
informationssystem har varit mycket tydlig i Skandinavien (t.ex. Bjerknes m.fl. 1985; 
1987; Ehn, 1988; Nygaard 1992). Den här avhandlingen följer den traditionen. 
 

                                                 
2 Med begreppet IT-system menar jag ett informationssystem som utnyttjar informationsteknologi i form av 
hårdvara och programvara (se Goldkuhl, 1992). 
3 ibid. = förkortning för ordet ibidum  (hänvisning till senaste angivna litteraturreferens). 
4 Informationsteknologi. 
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Ett informatiskt forskningsperspektiv i samband med polisforskning har inte varit 
vanligt förekommande. Jag menar dock att jag kan dra nytta av analyser och 
beskrivningar som andra forskare gjort. Den internationella polisforskningen är 
omfattande (t.ex. Muir, 1977; Van Maanen; 1978; Punsch, 1979; Brown, 1988; 
Fielding, 1988), men jag anser liksom Ekman (1999) och Carlström (1999) att polisen 
i Sverige arbetar under andra förhållanden än poliser i andra länder. Det gör att mycket 
är annorlunda. Precis, som nyss nämnda forskare, menar jag att även om skillnaderna 
är stora så finns det samtidigt många generella likheter, vilket ur ett svenskt perspektiv 
gör den internationella polisforskningen intressant. Jag anser att slutsatser som 
nordiska polisforskare (t.ex. Finstad, 2000; Holmberg, 1999) har dragit är direkt 
överförbara till svenska förhållanden.  
  
Svensk polisforskning är eftersatt jämfört med utländsk polisforskning (Knutsson, 
1984; Bergman, 1990; Ekman, 1999; Smångs, 2001). Bergman (1990) pekar på att 
orsaken till att svensk polisforskning är försummad beror på kriminologers 
upptagenhet vid frågor om kriminalitet och kriminalvård och Knutsson (1984) menar 
att det fanns: ”en fördomsliknande osäkerhet gentemot polisforskning bland 
akademiker i allmänhet och samhällsvetare i synnerhet”. De senaste åren har dock 
intresset för polisers arbete ökat bland forskare i Sverige (t.ex. Norée, 2000; Smångs, 
2001; Andersson, 2003; Granér, 2004; Lindgren, 2004; Stenmark, 2005).  
 
Förutom att min lic. avhandling (Holgersson, 2001) pekar på att IT-system inverkar på 
hur polismännen utför olika arbetsuppgifter framkommer även att polisernas kunskap5 
och motivation6 har en stor betydelse för arbetsprestationen. Forskare som studerat 
andra organisationer har gjort liknande iakttagelser, (t.ex. Mitchell & Larsson, 1987; 
Jewell & Siegall, 1990). Mitchell & Larsson (1987) menar att en persons motivation i 
kombination med dennes förmåga och yttre förhållanden som arbetsredskap7 är det 
som avgör en individs arbetsprestation. I begreppet prestation ligger en värdering av 
kvaliteten i arbetsbeteendet i förhållande till vissa fördefinierade krav (ibid.).  
  
Polisforskning som beskriver skillnader i arbetsprestation mellan enskilda poliser är 
starkt begränsad. Reiner (1998) har kommit fram till att frågor rörande enskilda 
polismäns prestation nästan inte har varit föremål för någon forskning. Den forskning 
som genomförts har antingen varit inriktad på att analysera polisens ansvar för 
övertramp, eller har i huvudsak bara fokuserat kring brottsbekämpning. Han menar att 
det finns en stor lucka inom polisforskningen avseende bedömningen av kvaliteten på 
individuella prestationer i den mest vanliga typen av polisarbete (ibid.). Min avsikt är 
att försöka bidra till att minska denna lucka.  
 
Waddington (1999) pekar på att polisforskare vanligtvis sökt orsaken till skillnader 
inom polisen, antingen i polismännens psyke eller i deras subkultur. Han menar att 

                                                 
5 Begreppen kunskap, yrkeskunskap och verksamhetskunskap används synonymt i avhandlingen (se vidare 
kapitel sex där jag beskriver vilken innebörd jag lägger i begreppet yrkeskunskap).  
6 Begreppet motivation definieras i avhandlingen som de biologiska, psykologiska och sociala faktorer som 
aktiverar, ger riktning åt och upprätthåller beteenden i olika intensitetsgrader i förhållande till måluppfyllelse (se 
Kaufmann & Kaufmann, 1998).  
7 T.ex. IT-system. 
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detta i grund och botten är ett otillfredsställande perspektiv som drivits mer av en 
önskan att svärta ner än att komma med förklaringar (ibid.). Jag har uppfattningen att 
det är komplext att bedöma polismäns arbetsprestation, eftersom yrket innehåller en 
mängd dimensioner som ofta är kvantitativt svårmätbara, vilket även andra forskare 
konstaterat (se Finstad, 2000; Fjeldberg 2000; Reiner, 1998). Reiner (ibid.) framför att 
bedömningen av vad som är ”bra” polisarbete i realiteten bara kan bli gjord av en van 
yrkesutövare, som har erfarenhet av svåra, mångtydiga, oförutsägbara, tilltrasslade och 
ofta till naturen svårlösta problem som skall klaras av. Jag är både forskare och polis, 
vilket medför unika möjligheter att studera olika fenomen inom polispraktiken. Att 
forska kring en verksamhet som man själv är en del av blir en intressant utmaning. 
Samtidigt som involveringen öppnar möjligheter till en rik empiri, innebär den också 
svårigheter (se vidare i kapitel nio, där jag diskuterar metodfrågor).  
 
Jag kan använda mig av internationell polisforskning när jag skall beskriva olika typer 
av kunskap som krävs i polisyrket (t.ex. Finstad, 2000; Fielding 1988; Muir, 1977; 
Punch 1979; Van Maanen, 1978). Jag kan även till viss del använda mig av svensk 
polisforskning (t.ex. Granér, 2004), men under avhandlingsarbetet har jag kunnat 
konstatera att tidigare forskning bara exemplifierat och behandlat en liten del av den 
yrkeskunskap som går att finna bland polismän. Denna avhandling avser att öka 
insikten om polisers yrkeskunskap. 
 
I analysen av polismännens yrkeskunnande kan jag även dra nytta av allmän forskning 
kring begreppet kunskap. Göranzon (1990; 1998) delar upp kunskap i 
påståendekunskap (teoretisk kunskap), färdighetskunskap (praktisk kunskap) och 
förtrogenhetskunskap. Gustavsson (2000) definierar kunskap i kunskapstyperna 
teoretisk/vetenskaplig kunskap, praktisk/produktiv kunskap och kunskap som praktisk 
klokhet. Man kan ifrågasätta hur lyckat det egentligen är att separera kunskap i olika 
kunskapstyper. Josefson (1991) framför en sådan ståndpunkt och menar att det snarare 
rör sig om olika aspekter av kunskap i form av påståendekunskap och 
förtrogenhetskunskap, som är intimt förknippade med varandra, än olika typer av 
kunskap. Rolf (1991) som behandlar begreppet ”tyst” kunskap kritiserar också en 
uppdelning av kunskap i olika klasser. Han menar bl.a. att praktisk kunskap bygger på 
situationsberoende regler som anpassas, tolkas och preciseras, där språklig reflektion 
kring professionens kunskap är viktig (ibid.).  
 
När det gäller motivationens betydelse för arbetsprestationen finns det ett antal 
polisforskare som lyfter fram detta samband (t.ex. Van Maanen, 1975; Muir, 1977; 
Brown, 1988; O’Brien, 1995). Det finns en mängd generella motivationsteorier som 
pekar i samma riktning (t.ex. Jenner, 1987;  Kaufmann & Kaufmann, 1998 och Jewell 
& Siegall, 1990) och jag menar att det inte finns anledning att göra något annat 
antagande än att det går att använda dessa för att förklara olika fenomen inom 
polispraktiken som har att göra med polismäns motivation.  
 
Min uppfattning är att polisorganisationen inte är unik rörande att arbetsprestationen 
varierar mellan olika arbetstagare. Detta förhållande verkar råda i många 
organisationer, men det som utmärker polisorganisationen är att polismännen arbetar 
under förhållanden som är svårkontrollerbara. En forskare som lyft fram denna faktor 
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är Lipsky (1980). Han menar att poliser liksom bl.a. socialarbetare, lärare och domare 
är gräsrotsbyråkrater (”Street-Level Bureaucracy”). Utmärkande för dem är att de 
arbetar på stort avstånd från sina chefer och att de har stor handlingsfrihet. Lipsky 
beskriver att ”gräsrotsbyråkraters” arbete bygger på att de fattar beslut som direkt 
berör andra människor i situationer som är svåra att förutse (ibid.).  
 
Johansson (1992) och Ekman (1999) har funnit att Lipskys teorier är överförbara till 
svenska förhållanden. Johansson har undersökt ”gräsrotsbyråkrater” i form av 
anställda på Riksförsäkringsverket och Arbetsmarknadsverket, medan Ekman har 
bedrivit forskning inom polisväsendet och undersökt förhållandet att det betraktas som 
självklart8 att texter styr polisarbete i rakt nedstigande led, trots att så inte är fallet 
(Ekman, 1999).  
 
Jag har min forskartillhörighet inom ämnesområdet informationssystemutveckling. Det 
blir därför naturligt att använda mig av en teoretisk referensram som hämtats inom 
detta forskningsfält för att finna en förklaring till varför prestationen skiljer sig mycket 
åt mellan olika poliser och vilken roll IT-systemen spelar i detta sammanhang. Jag har 
ett intresse av att studera om IT-system kan nyttjas bättre än i dagsläget för att öka 
polismännens arbetsprestation och vad det i sådana fall beror på att IT-systemen inte i 
tillräcklig omfattning stödjer olika arbetsmoment som skall utföras i polispraktiken. 
Det är avhandlingens forskningsbidrag inom ämnesområdet informationssystem-
utveckling. Min uppfattning är att det krävs9 en djup förståelse för polispraktiken för 
att kunna besvara ovanstående frågor. Denna analys, med tillhörande beskrivning av 
olika fenomen i polispraktiken, menar jag dessutom kommer att lämna ett allmänt 
bidrag till svensk polisforskning.    
 
En modell som jag tidigare kommit i kontakt med i samband med att jag studerat 
polispraktiken är den praktikgeneriska modellen (Goldkuhl & Röstlinger, 2004). Jag 
fann att den var mycket användbar i detta sammanhang. Andra forskare har också 
använt sig av denna modell för att studera olika praktiker (t.ex. Hedström, 2000; 
Lindberg, 2000; Segerkvist 2001; Oscarsson, 2001; Hjamarsson, 2004; Goldkuhl & 
Röstlinger, 2004). Goldkuhl & Röstlinger (2004) skriver att den praktikgeneriska 
modellen kan ses som ett hjälpmedel som kan användas för att ställa frågor om en 
praktik i syfte att öka kunskapen om den. Genom att nyttja modellen som en teoretisk 
utgångspunkt, kan den som undersöker en praktik få hjälp att rikta sin uppmärksamhet 
på aspekter som kan vara av intresse att studera. Utgångspunkten i modellen är synen 
på en praktik som ”någon/några som gör något för någon/några”. En praktik syftar till 
att producera ett resultat och skapa ett värde för någon eller några klienter. En praktik 
innebär att något (ett underlag) förädlas utifrån ett uppdrag att göra detta. Två 
huvudroller i praktiken är utförare (producent) och klient. Transformation 
(omvandling/förädling) är en central dimension i praktiker. Producenten behöver veta 
vad som skall göras (ha kunskap) och ha tillgång till något objekt ur vilket det önskade 

                                                 
8 Jag har uppfattat att Ekman menar att de som betraktar det som självklart att texter styr polisarbete bl.a. utgörs 
av högre beslutsfattare inom polisen och politiker. 
9 Se i detta kapitel tidigare framförda argument om behovet av en djup förståelse för en praktik i samband med 
IS-forskning (bygger bl.a. på. Hirschheim och Kleins (2003) framförda uppfattning).  
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resultatet kan skapas. Producenten behöver oftast också hjälpmedel (instrument) för att 
transformera underlaget till en färdig produkt (Goldkuhl & Röstlinger, 2004).   
 
  
 

 
 
Figur 1-1: Polispraktiken (Praktikgeneriska modellen, Fritt efter Goldkuhl & 
Röstlinger, 2004) 
 

1.2 Forskningsfrågor, syfte, målgrupper och avgränsningar 

1.2.1 Forskningsfrågor 
 
Jag har ett intresse av att ta reda på vad det är i polispraktiken som får 
arbetsprestationen att variera i så hög grad mellan olika polismän och vilken roll IT-
system spelar i detta sammanhang.  
 
Med arbetsprestation menar jag ett produktionsresultat utifrån en kvalitets- och 
kvantitetsaspekt10. Forskningsfrågan innehåller två antaganden. Ett antagande om en 
varierande arbetsprestation och ett antagande om att det är faktorer i polispraktiken 
som får arbetsprestationen att variera. Det finns till att börja med skäl att undersöka 
dessa två antaganden. För att beskriva skillnader i arbetsprestation mellan polismän 

                                                 
10 I kapitel två, tre, fem och sex framgår olika aspekter som jag lägger i begreppet arbetsprestation. 
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finns ett behov av att använda både kvantitativa (utdrag från IT-system, antal utfärdade 
dokument i arkiv etc.) och kvalitativa data (information som framgått vid intervjuer 
och deltagande observation)11. För att analysera polispraktikens inverkan på 
polismannens arbetsprestation finns möjligheter att få stöd av den Praktikgeneriska 
modellen.    
 
Av inledningen framgår att jag identifierat två viktiga faktorer för polismannens 
arbetsprestation och det är dennes yrkeskunskap och motivation. Jag beskriver även att 
IT-system kan ha en inverkan på arbetsprestationen. Inverkan kan både vara direkt och 
indirekt. Den indirekta inverkan består i att IT-system har en möjlighet att påverka 
polismannens kunskap och motivation att agera i vissa situationer.  
 

 
 
Figur 1-2: IT-system kan påverka polismännens arbetsprestation både direkt och 
indirekt. 
 
Det är intressant att undersöka om IT-system kan nyttjas bättre än i dagsläget för att 
öka polismännens arbetsprestation och vad det är, som i sådana fall gör, att IT-
systemen inte i tillräcklig omfattning kan bidra till att öka polismännens 
arbetsprestation. 
 
För att kunna behandla frågeställningen om IT-system kan nyttjas bättre än i dagsläget 
för att öka polismännens arbetsprestation krävs en analys av polisers yrkeskunskap och 
motivation: 
 
Vilken yrkeskunskap kräver polisarbetet och på vilket sätt påverkas arbetsprestationen 
av polismannens yrkeskunskap?  
 
Vad styr polisers motivation och hur påverkar motivationen polismännens 
arbetsprestation? 
   
Figur 1-2 ger intrycket av att det är IT-systemen som ensam påverkar en individs 
yrkeskunskap och motivation. Figuren ger också sken av att det endast är 
yrkeskunskap, motivation och IT-system som avgör en individs arbetsprestation.  

                                                 
11 Se vidare kapitel nio, metodkapitlet. 
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I figur 1-1, som utgår från den praktikgeneriska modellen, framgår att fler faktorer än 
IT-systemen inverkar på de handlingar som en polisman utför. Det finns skäl att 
utveckla figur 1-2, med stöd av den praktikgeneriska modellen. För det första bör det 
synas att det finns faktorer i polispraktiken som inverkar på polismännens 
yrkeskunskap, motivation samt på möjligheterna att få fram verksamhetsanpassade IT-
system. För det andra kan en individs yrkeskunskap påverkas av dennes motivation 
och tvärt om, vilket inte visas i nuvarande figur. Ett tredje förhållande som det finns 
anledning att lyfta fram är att arbetsprestationen kan påverka faktorer i polispraktiken, 
bl.a. polismännens motivation, yrkeskunskap och kvaliteten på information i IT-
system12, samt kan få olika effekter (se figur 1-1).   
 

 
 
Figur 1-3: En mängd faktorer i polispraktiken inverkar på polismännens 
arbetsprestation. 
 
För att svara på i detta avsnitts redovisade forskningsfrågor är min avsikt att utgå från 
ovanstående figur. Respektive forskningsfrågas koppling till figuren tydliggörs i 
kapitel nio (metodkapitel).   
 
Det bör påpekas att polispraktiken har starka samband med andra praktiker som ingår i 
rättssystemet (såsom åklagarväsendet, domstolsväsendet och kriminalvården), där 
polispraktiken kommer in tidigt i rättsprocesskedjan. Det finns även andra praktiker, 
t.ex. kommun och landsting, som också har en stark påverkan på polispraktiken och 
som därmed blir viktiga att beakta när man studerar polismännens arbetsprestation.   
 
 
 
 

                                                 
12 T.ex. genom att korrekt information noteras i ökad utsträckning (se Holgersson, 2001). 
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1.2.2. Syfte och målgrupper för avhandlingen 
 
Det huvudsakliga syftet med avhandlingen är att lyfta fram och beskriva faktorer i 
polispraktiken som kan påverka personalens arbetsprestation, med en fokusering på 
IT-systemens roll i detta sammanhang. Dessutom att undersöka om IT-system kan 
nyttjas bättre än i dagsläget för att öka polismännens arbetsprestation och analysera 
vad det i sådana fall beror på att IT-systemen inte i tillräcklig omfattning stödjer olika 
arbetsmoment som skall utföras i polispraktiken.  
 
Flera av de fenomen i polispraktiken som jag lyfte fram i min lic. avhandling 
(Holgersson, 2001) har kunnat iakttas i helt andra typer av organisationer. De 
slutsatser Ekman (1999) drog utifrån sin empiri, som han inhämtat i polispraktiken, 
fann han applicerbar i andra organisationer. Jag menar att det inte är osannolikt att 
samma förhållande råder beträffande denna studie. Det gör att personer som har ett 
intresse för olika former av verksamhetsutveckling, framförallt de som ägnar sig åt 
utveckling av IT-system, kan ha ett utbyte att ta del av de slutsatser jag dragit inom 
polisen. Men den kan även vara intressant för olika typer av beslutsfattare, både inom 
och utom polisen, eftersom studien berör flera företeelser i polispraktiken som det kan 
finnas anledning att försöka komma tillrätta med.  
 
I studien kommer polispraktiken att undersökas och beskrivas på ett på ingående sätt, 
vilket kan göra avhandlingen intressant för dem som driver frågan att försöka påverka 
tillkomsten av ett svenskt universitetsämne: ”Polisvetenskap”. Den analys och 
exemplifiering av polisiärt yrkeskunnande som förekommer i studien kan dessutom 
vara givande för poliser, polisstuderande, lärare på polishögskolan samt för dem som 
har ett intresse av att få inblick i den polisiära världen. 
 

1.2.3. Avgränsningar 
 
Jag kommer inte att fördjupa mig i hur utveckling av IT-system bör gå till utan 
kommer främst att nöja mig med att göra hänvisningar till metoder som stödjer en 
verksamhetsinriktad utveckling av IT-system (t.ex. Goldkuhl, 1993) 
 
Polispraktiken är bred och innehåller många arbetsfält. Det finns t.ex. personal som i 
huvudsak arbetar med narkotikarelaterad brottslighet, medan andra arbetar med 
sexualbrott. En del ägnar sig åt kriminalunderrättelsetjänst, och andra åt att analysera 
siffror och statistik för att avgöra utfallet av en verksamhet. Det finns både 
civilanställd personal och polispersonal. Ibland arbetar civilanställd personal och 
poliser med liknande uppgifter.  
 
Goldkuhl & Röstlinger (2004) skriver att en praktik kan avgränsas på olika sätt, där 
man kan betrakta ett helt företag som en praktik eller betrakta delar av ett företag som 
en praktik. En stor praktik består helt enkelt av mindre subpraktiker. Man kan se 
kedjor av praktiker som är relaterade till varandra (ibid.) I denna studie har jag valt att 
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ha ett fokus på en delpraktik inom polispraktiken, nämligen närpolis13/ordningspolis 
praktiken.   
 
Närpoliserna/ordningspoliserna kommer i kontakt med huvuddelen av polisens 
verksamhetsfält och har ett tydligt ”frontstage”, d.v.s. de hamnar ofta i situationer där 
allmänheten uppfattar dem som poliser. Dessa poliser arbetar vanligtvis med så kallad 
vardagsbrottslighet där arbetsuppgifterna inte är specialiserade. Walker (1992) framför 
att ordningstjänsten ofta beskrivs som polisarbetets ryggrad.  
 
Närpoliserna/ordningspoliserna agerar ofta i uniform. I deras arbetsuppgifter ingår 
bl.a. att frihetsberöva personer, att genomföra utredningsärenden, att bedriva yttre och 
inre spaning (kriminalunderrättelsetjänst) och att snabbt kunna ta sig till viss plats där 
allmänheten behöver omedelbar hjälp. Både omfattande och mindre omfattande 
ärenden initieras av dessa poliser som ibland också ingår i tidsbegränsade 
insatser/projekt14 t.ex. för att minska personrån eller stölder i ett visst område, eller för 
att komma tillrätta med olika former av ordningsstörningar på en viss plats.  
 
Förutom att det är intressant att studera en personalkategori med ett tydligt 
”frontstage”, som dessutom arbetar med huvuddelen av de arbetsuppgifter som 
kommer ifråga inom polisen, så finns det andra orsaker till att jag valt att studera just 
närpoliser/ordningspoliser. Det är denna personalkategori som nästan undantagslöst är 
de nyutbildade polisernas första anhalt och denna blir därför speciellt viktig för 
yrkessocialiseringen (Finstad, 2000). Ett annat skäl till att beskriva det arbete som 
denna personalkategori utför, är att försöka berika den ofta stereotypa och negativa 
bild av uniformerad personals sätt att arbeta, som förekommer i bl.a. kriminalromaner 
(t.ex. Sjöwall & Wahlöö 1991, Persson, 2002). Det är vanligt att kriminalpoliser 
hamnar i fokus och skildras som hjältar, medan den uniformerade polisen framställs 
som att den mest är till besvär. Men faktum är att forskning visar att den viktigaste 
faktorn för om ett brott skall lösas eller inte lösas är den information offren lämnar på 
brottsplatsen till ordningspolisen15 (Greenwood & Petersilia, 1975). Effektiviteten av 
kriminalpolistjänst som brottsuppklarare ifrågasätts av flera forskare (Reiss, 1971; 
Grenwood m.fl., 1977). De flesta gripanden utförs antingen av ordningspolisen eller av 
kriminalpoliser som nyttjar information som noterats av ordningspolisen (Skogan & 
Antunes, 1979). Information från ordningspoliserna registreras i huvudsak i olika IT-
system och kvaliteten på informationen i dessa system får därmed en stor betydelse för 
resterande utredningsprocess. 
 

                                                 
13 De närpoliser som avses är de som till stora delar har arbetsuppgifter utanför polishusets väggar. I vissa fall så 
tillhör personalkategorier som är specialiserade på vissa arbetsuppgifter, t.ex. trafikpoliser, piketpoliser och 
hundförare organisatoriskt närpolisen och definieras i statistiken som närpoliser (Holgersson, 2001), men de 
omfattas inte av studien.  
14 I dessa fall är det inte ovanligt att tjänstgöringen koncentreras till en viss typ av arbetsuppgifter, t.ex. 
utredningstjänst eller civil spaning – därför omfattar studien inte bara s.k. ordningstjänst och ingripande i 
uniform i yttre tjänst. 
15 Jag har översatt det engelska ordet: ”Patrol officer” med ordningspolis. 
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Utredningsarbete ingår i studien, men omfattar inte den personal som enbart ägnar sig 
åt utredningar – utan det utredningsarbete som behandlas är det som har en tydlig 
koppling till den yttre tjänstgörande personal som jag valt att studera. 
 
Närpoliser/ordningspoliser utför en mängd arbetsuppgifter, och jag avgränsar mig från 
vissa av dessa uppgifter. Studien omfattar inte metoder och taktik vid större 
kommenderingar i samband med t.ex. fotboll, ishockey och demonstrationer (IMF- 
Ingripande Mot Folksamling), eller taktik eller metoder vid särskilda händelser 
rörande exempelvis försvunna personer, rymningar från kriminalvårdsanstalter, 
barrikaderingar, gisslansituationer och flygkapningar etc.  
 
Det finns forskare som pekat på skillnader mellan män och kvinnor; att det ser ut som 
att unga polismän i större grad än unga poliskvinnor definierar en bra arbetsdag som 
ett gripande och en biljakt och att kvinnornas ökande antal inom polisen har utvecklat 
synen på att polisarbete inte bara är att fånga tjuvar (Finstad, 2000). Jag har också 
iakttagit skillnader mellan män och kvinnors sätt att arbeta, men när det gäller 
skillnader i arbetsprestation har dessa skillnader visat sig små i förhållande till 
individuella skillnader. Andra forskare har också funnit att skillnader i effektivitet 
mellan män och kvinnor är små (Bloch & Anderson 1974; Sherman 1975; Grennan 
1987; Noaks & Christopher 1990; Brown 1994; Neville & Brown 1996).  
 
Studien omfattar inte en analys av skillnader mellan män och kvinnor, men jag 
kommer vid något tillfälle att lyfta fram skillnader som framkommit vid kvantitativa 
studier för att tydliggöra min uppfattning; att skillnaden i arbetsprestation mellan 
könen är små i förhållande till individuella skillnader. 
 
Det blir av stor vikt för mig att studera verksamhetskontexten ur olika teoretiska 
perspektiv för att kunna besvara de uppställda forskningsfrågorna, och avhandlingen 
har därför en tvärvetenskaplig ansats. För att beskriva polispraktiken kommer 
huvudinriktningen vara att skapa ett brett fokus (Checkland, 1985; 1991), som 
innefattar teorier beträffande informatik, kriminologi, psykologi, pedagogik, sociologi 
etc. Förutom det breda fokus som eftersträvas i avhandlingen kommer en fördjupning 
att ske rörande polisiär yrkeskunskap och vilka faktorer i polispraktiken som försvårar 
framtagning av verksamhetsanpassade IT-system.   
 

1.3 Översiktlig beskrivning av kapitlen 
 
I nästföljande kapitel visar jag att arbetsprestationen varierar i hög grad mellan olika 
individer i det svenska polisväsendet. När jag studerat t.ex. skrivna rapporter och 
gripanden har det framgått att en liten del av polismännen står för en stor del av 
produktionen. Intervjuer och deltagande observation pekar i samma riktning även när 
det gäller andra typer av ingripanden och beteenden. 
 
I kapitel tre beskriver jag att faktorer i polispraktiken verkar ha en stor påverkan på 
polismännens arbetsprestation. Den praktikgeneriska modellen har en central roll i 
detta kapitel, där jag även bl.a. använder mig av en kvantitativ studie för att påvisa att 
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det råder ett starkt negativt samband mellan antal ingripande som utförs på eget 
initiativ och antalet tjänsteår.  
 
I kapitel fyra går jag igenom och exemplifierar faktorer i polispraktiken som verkar ha 
en negativ effekt på polismännens arbetsprestation. Kapitlet har en stark koppling till 
föregående kapitel (särskilt avsnitt 3.3 Analys av polispraktiken med stöd av PGM).   
 
Syftet med kapitel fem är att förklara på vilket sätt yrkeskunskap, motivation och IT-
system har en stor betydelse för polismännens arbetsprestation. Kapitlet inleds med att 
jag modifierar den praktikgeneriska modellen. I slutet av kapitlet exemplifierar jag hur 
verksamhetsanpassade IT-system skulle kunna öka arbetsprestationen hos 
polismännen. 
 
I kapitel sex analyserar jag olika typer av yrkeskunskap som finns bland 
närpoliser/ordningspoliser, där det blir uppenbart hur viktigt deras kunskap är för deras 
arbetsprestation. Analysen bygger främst på egen inhämtad empiri.   
 
Kapitel sju innehåller en beskrivning av vad som styr polisers motivation och hur 
motivationen påverkar deras arbetsprestation. Jag utför analysen med stöd av allmänna 
motivationsteorier. 
 
I kapitel åtta analyserar jag olika faktorer i polispraktiken som ser ut att ha en negativ 
inverkan på möjligheten att ta fram verksamhetsanpassade IT-system till 
närpoliserna/ordningspoliserna.    
 
I kapitel nio behandlar jag hur forskningen bedrivits. Som läsare kan man i detta 
kapitel få en inblick i mina forskningsmetologiska beslut. Jag reflekterar även över 
min möjlighet att bedriva forskning inom polispraktiken. För forskare och andra som 
först önskar få en inblick i hur forskningen lagts upp innan man tar del av resultatet 
rekommenderar jag att man börjar med att läsa detta kapitel.  
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2. Skillnader i arbetsprestation 
 
Syftet med detta kapitel är att redovisa på vilket sätt arbetsprestationen varierar bland 
närpoliser/ordningspoliser.  
 

2.1 Inledning 
 
Det är inte ovanligt att information om individers och enheters bristande 
arbetsprestation sprids bland polispersonalen och utgör ett tema vid diskussioner 
mellan poliser. Broderick (1977) skriver att det händer att poliser, som vanligtvis har 
som regel att inte kritisera en annan polis, kritiserar varandra just för att vara lata och 
dumma. Carlström (1999) som följde en spaningsgrupps arbete beskriver att:  
 
”Spanarna i gruppen var noga med att framhålla att deras fria åkning, det vill säga den tid de inte var 
bundna av ett särskilt ärende, alltid var inriktad mot särskilda personer och adresser som de bedömde 
som intressanta. De markerade ett starkt avstånd till en annan form av fritt åkande som benämndes 
herrarnas fria åkning: ’Det är när man bara glider omkring i spanbilen och kollar in tjejer och annat 
som inte har med jobbet att göra. En slags nöjesåkning som inte hör hemma här.’ ” (ibid.) 
 
Det förekommer att polispersonal inte bara låter problemet med en bristande 
arbetsprestation bli ett samtalsämne mellan polispersonal, utan att problemet lyfts upp 
mer officiellt: 
 
Artikel i svenska polisförbundets officiella tidning (Polistidningen): 
 
”Hörni – vi måste faktiskt arbeta. Jag tillbringade en tankeväckande dagtur tillsammans med en 
erfaren polisman… Vi hade inte tjänstgjort tillsammans tidigare och med utgångspunkt från de 
oskrivna regler som styr vårt yrkesliv intog jag snällt en avvaktande hållning då min kollega var 
överordnad och äldre i tjänst. Efter utsättningen16 åkte vi ned till ett fik och drack kaffe en stund. 
Därefter var kollegan tvungen att åka in till polisstationen för att ringa några samtal. Efter någon 
timma kommer kollegan tillbaka och efter att ha småpratat med damerna i receptionen kommer vi så 
till sist iväg ut på stadens gator. Vi utför ett ingripande innan det är dags för lunch, en utdragen 
process där vi först ska handla mat till en mängd andra poliser som av någon anledning inte kan 
lämna polisstationen själva. Efter några fler telefonsamtal inne på stationen kommer vi ut på gatan en 
stund igen innan passet rundas av med att vi åker in till polisstationen för att köra hem en kollega till 
bostaden… Man behöver inte vara någon kostymklädd statistiker på RRV för att ha allvarliga 
synpunkter på hur vi använt vår arbetstid. Av arbetspassets åtta timmar hade ungefär 45 minuter 
använts till ett konkret ingripande, ett jobb som serverats oss av kommunikationscentralen. Om man 
räknar av ett generöst avbrott på en timme återstår över fem timmar, 70 procent, som bara försvann… 
Helt klart är att vi måste få fler poliser för att lösa alla arbetsuppgifter vi borde klara av. Lika klar är 
jag över att det finns alldeles för många poliser som uträttar på tok för lite – och kommer undan med 
det.” (Andersson, 2000) 
 
Hur skiljer sig arbetsprestationen åt? 
 

                                                 
16 (Min kommentar): Den genomgång som vanligtvis sker i början av varje arbetspass. 
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När man studerar information från IT-system och olika utfärdade pappersdokument, 
t.ex. primärrapporter, ordningsbotar och arrestantblad blir skillnaderna i 
arbetsprestation tydliga. Ett exempel: 
 
I lagen om vård av missbrukare (LVM) står det i 6:e paragrafen 
(Anmälningsskyldighet): 
 
”Myndigheter som i sin verksamhet regelbundet kommer i kontakt med missbrukare är SKYLDIGA att 
anmäla till socialnämnden om de får kännedom om att någon kan antas vara i behov av vård enligt 
denna lag.” 
 
Polismän har således en skyldighet att skriva LVM-anmälningar när de påträffar 
personer som är i behov av vård. Även om skyldighet att skriva LVM-anmälningar är 
klar visar det sig vid en jämförelse17 mellan två områden i en storstad att det skiljer 
mycket hur lagen följs: 
  
    
  Område A   Område B 
 
År 2001    141 st      2 st 
År 2002     163 st      518 st 
 
 
Tabell 2-1: Skillnader mellan två områden rörande LVM-anmälningar (narkotika)19.  
 
 
Det är vanligt att olika enheter (arbetslag) i ett område uppvisar stora skillnader i 
arbetsprestation, t.ex. beträffande ringa narkotikabrott, ordningsbotar, 
trafiknykterhetsbrott och olovliga körningar: 
 
 

                                                 
17 Uppgifterna hämtade från IT-system (A-diariet, STORM och START). Områdena ligger i samma storstad, 
men har olika invånarantal. I område A bor ca 270 000 personer, i område B ca 100 000 invånare. Drygt 5000 
personer/år frihetsberövas i område A och i område B omkring 2500 personer/år. (Avser år 2002 och 2001). 
18 Sex ärende är bokförda, men ett är felkodat och rör sig om en husrannsakan, PL 20 §. 
19 Dessa två år utgör inte någon tillfällig svacka i antalet rapporterade LVM-anmälningar för område B. 1996 
skrev man tre stycken, 1997 fyra, 1998 två och 1999 en och 2000 har man i område B producerat åtta stycken 
(En och samma polis skrev fem av dessa). Övriga LVM anmälningar (Alkohol m.m.) ligger också på en låg nivå 
i område B jämfört med område A. Under fem år 1996-2000 skrevs i genomsnitt 8.4 anmälningar/år i område B 
medan motsvarande siffra i område A låg på 54.4. Det finns inget som pekar på att vårdbehovet 
(intervjuer/deltagande observation) skulle vara större bland dem som frihetsberövades i område A jämfört med 
område B.  
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Antalet olovliga körningar

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Tur
1

Tur
2

Tur
3

Tur
4

Tur
5

Tur
6

Tur
1

Tur
2

Tur
3

Tur
4

Tur
5

Tur
6

Ort X Ort Y

 
 
Figur 2-1: Olovliga körningar under ett år i två jämnstora orter fördelade på 
arbetslag20. 
 
 
Att skillnaden i arbetsprestation är stor mellan olika enheter beror vanligtvis på att 
vissa individer har en hög produktion: 
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Figur 2-2: Antal utfärdade ordningsbotar under år 2000 i ort X fördelade på 
individnivå21. 
 

                                                 
20 Uppgifterna avser år 2000 och är hämtade från IT-systemet START. Det totala antalet rapporterade körningar 
är i stort sett densamma vid en jämförelse mellan de två orterna. 
21 Uppgifterna inhämtade genom att jag räknat och på individnivå bokfört drygt 1700 ordningbotar som 
förvarades i arkiv.  
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Knappt tjugo procent av personalstyrkan stod för huvuddelen (över 50 %) av de 
utfärdade ordningsbotarna under året. Huvuddelen (över 50 %) av personalen skrev 
mindre än en ordningsbot varannan vecka22. 
 
Det visar sig att enskilda individer kan påverka statistiken för ett helt område. I ett 
närpolisområde med drygt tjugo yttre tjänstgörande poliser utfärdades 54 rapporter23 
(utöver trafikbrott) under ett år. En och samma polis var med vid 44 av dessa tillfällen. 
Det förekommer även att enskilda polismän kan påverka brottsstatistiken för hela 
landet. I en undersökning (Holgersson, 2002a) visade sig att en polis tagit 47 av de 
drygt 50 laserstörare som svensk polis lyckades upptäcka och beslagta år 2001, d.v.s. 
han stod under året för över nittio procent av landets totala rapporterade brottslighet 
beträffande detta trafikbrott. 
 
I den praktikgeneriska modellen (Goldkuhl och Röstlinger, 2004) gör man en skillnad 
mellan handlingar, resultat av handlingar, samt uppkomna effekter. Inom polisen kan 
en handling innebära att en bil stoppas och att en polisman utfärdar en rapport för 
något trafikbeteende. Resultatet är det som blir gjort i relation till andra aktörer och 
kan t.ex. röra sig om en uppmaning att stanna, en fråga, en tillsägelse eller en utfärdad 
rapport. Effekten av att polisen bl.a. har stoppat fordon, tillrättavisat bilförare eller 
producerat rapporter kan bli att antalet skadade och dödade personer i trafiken 
minskar. Trafikforskare har funnit att polisen har möjlighet att påverka 
rattfylleribrottsligheten och andra trafikbeteenden, t.ex. bilbältesanvändning och 
hastighetsöverträdelse, som i sin tur kan minska antalet olyckor och därigenom antal 
skadade och dödade i trafiken. (se t.ex. Rothengatter, 1982; Homel, 1988; Østvik & 
Elvik, 1991; Koornstra,1993; Zaal, 1994; ETSC, 1999; Sunflower, 2003).  
 
På samma sätt kan andra åtgärder från polisens sida förändra människors beteenden. 
Persson (1976) pekar på att en liten del av befolkningen står för en stor del av 
brottsligheten. Det man kan tänka sig är att brottsligheten skulle minska kraftigt om 
dessa individer inte hade möjlighet att begå brott. Under deltagande observation har 
jag vid flera tillfällen kommit i kontakt med olika exempel på brottslighet som minskat 
kraftigt i samband med att en viss individ eller vissa individer frihetsberövats. 
Sarnecki framför att ingripanden i kriminella nätverk har en brottsavhållande effekt, 
åtminstone på kort sikt (Sarnecki, 2001; Stockholmspolisen, 2003).  
 
Det kan finnas ett intresse av att få siffror på arbetsprestationen, t.ex. antalet skrivna 
rapporter, för att avgöra en polismans eller enhets arbetsprestation, men polisarbetet 
består av många arbetsmoment som är svåra att mäta (Fjeldberg, 2000; Reiner, 1998; 
Finstad, 2000; Holgersson, 2001). Antalet utfärdade rapporter eller frihetsberövade 
och andra kvantitativa uppgifter är dessutom inte ett särskilt bra mått eftersom det är 

                                                 
22 Räknar med att normalpolisen arbetar 44 veckor under ett år. (15 poliser togs inte med i ovanstående diagram 
p.g.a. av att de bara tjänstgjort delar av året. Källa: Tjänstgöringslistor).  
23 Källa: bötesbrott i RAR (maj 1996 - maj 1997). Rör sig t.ex. om brott mot ordningslagen och 
förargelseväckande beteende genom att urinera på offentliga plats (vid denna tidpunkt fanns inte brottet med i 
ordningsbotskatalogen utan skrevs i detta distrikt in i RAR). 
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flera andra praktiker24 som är avgörande för om polismännens produktion skall få 
någon effekt i form av t.ex. en minskad brottslighet och ökad trygghet.  
 
Sherman (1997) konstaterar att ju mer fokuserad polisens strategi är, ju större är 
möjligheterna för polisen att lyckas. Sherman redovisar att ett ökat antal poliser för att 
snabbare kunna agera då allmänheten rapporterar att de blivit utsatta för ett brott, 
ofokuserad slumpvis patrullering och antalet gripna inte påverkar brottsnivån. 
Närpolisarbete utan ett klart fokus mot ett visst problem visar heller oftast inget 
resultat. Han menar att polisen kan förebygga rån, oordning, våld med hjälp av vapen, 
rattfyllerier och kvinnomisshandel genom att välja en viss strategi för att komma 
tillrätta med en viss typ av kriminalitet (Sherman, 1997). Vikten av att polisen på ett 
mer innovativt sätt, jämfört med traditionella polisiära metoder, väljer en viss strategi 
för att komma tillrätta med ett visst problem/viss brottslighet har en mängd forskare 
konstaterat (se t.ex. Moore, 1980; Eck and Spelman 1987; Sloan-Hovitt &  Kelling 
1990; Goldstein 1990; McDowall, 1991; Kennedy 1993; Weisburd m.fl. 1993; Wilson, 
1994; Sherman m.fl, 1995; Weisburd & Green, 1995; Clarke & Eck, 2003; Knutsson 
& Søvik, 2005).   
 
En förutsättning för ett förändrat beteende hos allmänheten verkar bl.a. vara att den 
upplevda upptäcktsrisken25 blir tillräckligt hög, vilket medför att det kan vara svårt att 
åstadkomma en positiv effekt om enbart någon enstaka polis agerar mot en viss typ av 
brottslighet. Polisaktiviteterna ser ut att behöva nå upp till en viss nivå och ha en viss 
kontinuerlighet innan de resulterar i någon synbar effekt26. Det betyder att fem utförda 
kontrollaktiviteter beroende på plats, tidpunkt och mot vilken individ kan ha ett högre 
värde än fem andra utförda kontrollaktiviteter. Jag vill härigenom peka på att förutom 
att många arbetsmoment i polisarbetet är svårmätbara, är det dessutom problematiskt 
att uttala sig om polismannens arbetsprestation genom att jämföra produktionsstatistik. 
Det krävs därigenom en mer djupgående analys än att bara presentera statistik för att 
åskådliggöra polismännens varierande arbetsprestation. Jag kommer därför att dela 
upp presentationen av polismännens varierande arbetsprestation i tre avsnitt. 
 
I det första avsnittet kommer jag att beskriva övergripande skillnader i 
närpolisernas/ordningspolisernas arbetsprestation beträffande två olika typer av 
handlingar: handlingar som utförts på eget initiativ och handlingar som utförs genom 
att länskommunikationscentralen (LKC) har initierat ingripandena. 
 

                                                 
24 Andra praktiker, t.ex. kriminalvård, landsting, kommuner, åklagarmyndigheter, domstolsväsende, 
brottsoffermyndighet har en stor inverkan på effekterna av polisens utförda arbetsuppgifter. 
25 Se t.ex. Wahlin (1999) som beskriver att inbrottstjuvar i vissa fall/under vissa omständigheter är rationella, där 
den upplevda upptäcktrisken påverkar deras beteende (se även Eck, 2003). I situationell brottsprevention är en 
ökad upptäcktsrisk en komponent bland flera andra för att minska risken för att ett brott skall uppkomma. 
Cornish & Clarke beskriver att det finns ett antagande om att människor är rationella och handlar efter 
förväntade utfall (Cornish & Clarke, 1985; Clarke & Cornish, 2000). Rothengatter (1982), Østvik & Elvik 
(1990), Koornstra (1993) och ETSC (1999) menar att upptäcktsrisken är en viktig faktor för att åstadkomma ett 
förändrat trafikbeteende hos allmänheten.  
26 Se bl.a. Knutsson (1995b) och Sherman (1990) samt trafikforskning. Østvik & Elvik (1990) har funnit att den 
faktiska upptäcktsrisken måste ökas med minst det tredubbla innan vägtrafikanterna noterar att upptäcktsrisken 
ökat och anpassar sitt beteende därefter. 
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I avsnitt två lyfter jag ut och beskriver skillnader beträffande tre arbetsmoment som 
kommer ifråga både när det gäller handlingar vilka utförs på eget initiativ och 
handlingar som LKC har initierat: 
 

- Uppträdande mot allmänheten 
- Avrapportering 
- Problemorienterat polisarbete (POP) 

 
Tredje avsnittet innehåller en studie beträffande skillnader i polismäns 
arbetsprestationer i ett område där jag genomfört omfattande empiriinsamling i form 
av intervjuer, deltagande observation och kvantitativ information.  
 

2.2 Skillnader i arbetsprestation vid egna initierade ingripanden och 
arbetsuppgifter tilldelade av länskommunikationscentralen 
 

2.2.1 Egna initierade ingripanden 
 
Min forskning pekar på stora skillnader i antal genomförda egna initiativ. Jag har 
funnit att det normala27 är att det är någon eller några enstaka aktiva poliser på 
respektive ort eller i respektive arbetslag (någonstans mellan fem och tjugo procent av 
personalstyrkan) som utför huvuddelen (över 50 %) av de ingripanden som initierats 
på egna initiativ, medan över femtio procent av personalstyrkan uppvisar ett fåtal eller 
inga egna initiativ. Andra forskare har gjort liknande iakttagelser.  
 
Lundberg (2001) beskriver att vissa poliser gärna letade upp ärenden, medan andra 
inte gjorde det. Granér (2004) gör en uppdelning i det trötta respektive det hungriga 
förhållningssättet, vilka beskriver två poler ifråga om aktivitetsgrad. Holmberg (1999) 
har åkt med poliser i Danmark som gjort över femton insatser på egna initiativ under 
ett åttatimmars pass, medan andra inte har företagit sig ett enda. Finstad (2000) har 
funnit att vissa enheter i Oslo producerar mycket, medan andra anses som lata. Brown 
(1988) som studerat polisen i USA redovisar att personalen i Rapart tog mer än fem 
gånger så många (141 jämfört med 25 rattfyllerister per 10 000 invånare) under ett år 
jämfört med polispersonalen i Inglewood. 
 
Sherman m.fl. (1995) studerade hur brottslighet med hjälp av skjutvapen påverkades 
av att polisen beslagtog vapen ute på gatorna. Han fann att ett fåtal poliser verkligen 
försökte hitta illegala vapen. Under en 11 månaders period, 1993-1994, hittade halva 
styrkan av Indianapolis 895 poliser inte ett enda vapen, medan 10 % av poliserna 
hittade över 50 % av de 2318 vapen som beslagtogs (ibid.). 
  
Bayley (1998) pekar på att en liten grupp av polisstyrkan i ett område (Washington, 
USA) stod för en stor del av produktiviteten beträffande gripanden28. Ungefär 8 % 
                                                 
27 Över 80% av fallen. 
28 Bayley hänvisar till Forst m.fl. (1974). 
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(368 stycken) av personalstyrkan stod för över 50 % av de gripanden som ledde till 
fällande domar. Det framkom dessutom att 63 % av polisstyrkan inte gjorde några 
gripanden under året som resulterade i en fällande dom. 46 % av polisstyrkan lyckades 
inte ens göra några gripanden alls under år 1974. Bayley framför att det inte är känt 
varför vissa poliser var så produktiva medan huvuddelen av personalstyrkan var 
noterbart lågproduktiva (ibid.).   
 
Huvuddelen av polismännen (över 50 %) brukar åka något som jag kallar ”busslinjen”. 
En rutt som går genom centrumkärnan, passerar några välkända adresser och därefter 
sker en liten eller större spontansväng åt något håll. Rutten varieras så till vida att man 
åker den åt olika håll och att ”busslinjens” olika hållplatser kan tas i lite olika ordning, 
samt att bl.a. inköp av mat, något man vill kolla på, eller uppdrag som ropas ut på 
radion – även om uppdragen gäller annan patrull - kan ändra rutten. Omgivningen 
iakttas mestadels inifrån bilen.  
 
Holmberg (1999) redovisar att hoppet att finna en inbrottstjuv är en del av bakgrunden 
till att patrullera runt i villakvarter på dagtid och industriområdena nattetid. Men 
Holmberg har kunnat konstatera att polismännen väldigt sällan träffar på någon på bar 
gärning. Vid en intervju framgick det att en polisman och hans kollegor under de fem 
år den intervjuade personen hade arbetat som polis aldrig hade lyckats träffa på någon 
på bar gärning i samband med att de ägnade sig åt övervakande patrullering. Trots 
denna nedslående statistik fortsätter polismannen och hans kollegor att köra runt och 
patrullera i villaområdena under dagtid och industrikvarteren om natten och hoppas att 
få en god fångst (Holmberg, 1999).  
 
Generellt sätt väntar polismän i hög utsträckning på jobb via radion, vilket framgått 
både vid intervjuer och deltagande observation. Intervju med en polis som arbetar på 
en mindre ort: 
 
”När man… ser en bil som man vet att det brukar färdas kriminella personer i - när jag har stoppat 
den försöker jag hitta en anledning, självfallet en legal anledning, att jobba vidare - för oftast är det 
så att föraren är påverkad av narkotika, vilket innebär att man har misstanke om drograttfylleri och 
ringa narkotikabrott. Och då gör man i normalfallet en husrannsakan i bilen i syfte att leta efter 
narkotika…. Det är inte ovanligt att man hittar på stöldgods vid de här tillfällena… eller … t.ex. 
narkotika. Den kan göra att man till och med kan gripa personerna i bilen…. Många struntar helt 
enkelt i att stoppa den kända bilen, man åker vidare och säger att: ’Vi skall göra något annat’ - även 
om man inte har något annat… Det finns mycket tid över för att ta egna initiativ…. fast man jobbar på 
utryckningen.” 
 
 
Andra forskare har dragit liknande slutsatser. Torstensson och Wickström (1995) 
påpekar att polisen ägnar alltför stor del av sina resurser åt att svara på signaler utifrån, 
och alldeles för lite tid och energi åt att handla på eget initiativ med att förebygga eller 
minska problem på lokal nivå (ibid.).  
 
Vissa studier pekar på att halva patrulleringstiden är ledig tid (Kelling, Dieckman och 
Brown, 1974; Klockars & Greene, 1991; Walker 1992; Knutsson 1995). Finstad 
(2000) har dock kommit fram till att genomsnittlig ledig tid är under femtio procent. 
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En orsak, menar hon, till att andra forskare uppskattar ledig tid högre är sannolikt att 
många av polisens göromål aldrig hamnar i kriminalstatistiken eller i årsrapporterna. 
Hon bedömer att den lediga tiden är trettio procent minimum och femtio procent 
maximum. Polisens egna initiativ får inte sin rättmätiga plats, menar Finstad, vare sig 
när det gäller omfattning eller betydelse (ibid.).  
 
Min analys pekar på att i de fall enheter uppvisat en homogen arbetsprestation rörande 
ingripanden som initierats på egna initiativ beror det vanligtvis på att enheten har en 
låg produktion. Att det är ett fåtal som är aktiva, och att en stor del av personalen gör 
väldigt lite, har framförts både av personal som arbetar på mindre orter och på större 
orter. Skillnader i arbetsprestation mellan individer beträffande egna initiativ blir 
särskilt tydlig om man jämför poliserna i en liten ort, med poliserna i en stor ort. 
Poliserna i en stor ort stoppar vanligtvis fler bilar för kontroll av förare och fordon. I 
viss mån beror det på att det kan vara ”helt dött” i mindre orter vid vissa tidpunkter på 
dygnet, och att arbetet i högre grad jämfört med en större ort bygger på ett väl utbyggd 
kontaktnät och personliga band.  
 

2.2.2 Arbetsuppgifter tilldelade av länskommunikationscentralen 
 
Under deltagande observation och intervjuer har det framkommit att viljan att ta sig an 
arbetsuppgifter i hög grad kan variera mellan personal. Även ambitionsnivån när väl 
en patrull har blivit tilldelad en arbetsuppgift varierar. Från noteringar i samband med 
deltagande observation: 
 
”Jag bodde hos en kollega. I samband med att vi skulle åka hem efter att vi slutat ett tjänstgöringspass 
hörde vi hur man larmade ut en misstänkt rattfyllerist, några mil från polisstationen – där kollegan 
bodde. Inne på stationen fanns den patrull som fick jobbet. Den enda patrull som fanns inom tio mil. 
Kollegan ville visa hur patrullen jobbade och vi ställde oss och väntade på radiobilen ett par 
kilometer från polisstationen. Den bil jag körde var inte känd för poliserna, utan den såg ut som vilken 
privatbil som helst. Det tog en god stund innan polispatrullen passerade där vi stod. Vi körde efter. 
Patrullen körde långsamt, 5-10 km under tillåten hastighet - trots att väglaget var bra. Man hade 
ingen brådska. Väl framme på orten körde en svart Volvo-kombi ut från en parkeringsplats framför 
radiobilen. Den stämde exakt in på den utlarmade beskrivningen av den misstänkte rattfylleristen. Det 
var för övrigt inte mycket bilar i anslutning till centrumet, eftersom orten är liten och klockan var 
mycket. Poliserna gjorde inte någon antydan till att visa intresse för den svarta Volvon. De körde till 
en korsning ett femtiotal meter bort, vände och påbörjade den fyra mil långa återresan till 
polisstationen. Den svarta Volvon lämnades utan åtgärd29.”  
  
Intervju med en polisman: 
 
”Ett typexempel: Vi åker på ett försök till rån på natten… Hon30 har gått hemifrån en väninna.. Helt 
plötsligt hoppar det fram en man och han har en kniv i handen. Han hotar henne. Hon tror att han 
skall råna henne så hon håller fram mobil och pengar, men han vill inte ha dem. Då hon vänder sig 

                                                 
29 (Egen kommentar:) Vi kände att vi inte bara kunde acceptera den uppkomna situationen genom att åka 
därifrån utan körde efter den svarta Volvon för att hindra fortsatt färd. Den parkerades vid en villa där den hörde 
hemma.  
30 Målsäganden (den som utsatts för brott). 
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om ropar han: ’Nej, förresten’. Han skall först ha mobilen, sen vill han ha pengarna, men till slut får 
hon gå utan att ha lämnat ifrån sig något…. Hon har ett väldigt bra signalement och orten är liten.  
 
’Hoppa in i bilen så åker vi runt och kollar om vi ser att gärningsmannen knallar runt’, säger jag. 
 
Hon berättar den här historian och då sitter kollegan, bredvid31 – så han skall ju börja skriva medan 
vi åker. Efter en stund så tittar han och säger: ’faan det här är ju inget försök till rån’. ’Ja, vad menar 
du?’, säger jag. ’Ja, han har ju inte tagit nåt - Nej, men det är ju inget att skriva på det här!’, säger 
kollegan. ’Ja, faan, ett olaga hot är det ju i alla fall, minst’, sade jag. ’Ähh, är det det?’. ’Men han 
hade ju kniv!’, sade jag. ’Jaa, men hur långt ifrån var han då?’. Då frågade jag tjejen: ’Hur långt 
ifrån var han?’ ’Ja, en meter kanske’ ’Jaa, en meter’, säger kollegan och menar att det inte är något 
att bry sig om. Jag frågade då tjejen: ’Blev du rädd?’. ’Det är för faan klart att jag blev rädd!’, säger 
hon. ’Ja, ja, ja’, säger kollegan och han börjar liksom så där motvilligt att skriva. Jag kan inte säga 
till hundra procent, men jag är ganska säker på att bland annat det där signalementet kom aldrig med 
som kunde gjort skillnaden mellan om det klarades upp eller ej… Man skriver anmälan om man är 
tvungen, men då skriver man en tre raders.”   
 
Huvuddelen av de intervjuade som framfört att det finns mycket slöa poliser, menar att 
dessa ändå försöker göra bra ifrån sig när det rör sig om allvarligare händelser: 
 
”Så fort det blir ett jobb med dignitet. Då är det ingen som är slö och slapp. Då är det full gas …..  
Utan det är det är där mellanläget som blir lite tråkigt.” 
 
Min slutsats är att poliser som i stor utsträckning vidtar handlingar på egna initiativ, 
t.ex. att de skriver många rapporter, vanligen i större utsträckning genomför långt 
gående förstahandsåtgärder i samband med att de tilldelas arbetsuppgifter från LKC 
jämfört med poliser som genomför ett fåtal egna initiativ32.  
 

2.3 Uppträdande mot allmänheten, avrapportering och 
problemorienterat polisarbete 

2.3.1 Uppträdande mot allmänheten 
 
Jag har funnit att skillnader i hur polismän bemöter medborgare är störst i Malmös, 
Göteborgs och Stockholms citykärnor. Ju mindre ort, ju svårare är det att skydda sig 
bakom uniformen. Man blir känd till namn. Det gör att det är svårt att uppträda på ett 
icke acceptabelt sätt. I de större orterna har man möjlighet att spela ett tufft och 
arrogant rollspel, eftersom man ofta kan räkna med en omfattande backup. Går 
situationen över styr är det bara att kalla på förstärkning och de man har konflikten 
med träffar man sällan eller aldrig på igen. Antal tjänsteår verkar ha stor betydelse för 
uppträdandet. Ju större orten är, ju lägre brukar tjänsteåldern vara, och därmed är 
risken större för ingripanden där allmänheten bemöts på ett olämpligt sätt. Men det 
finns undantag, där enstaka polismän även på mindre orter uppträder på ett sätt som 
skapar onödiga konflikter, eller beter sig likgiltigt och olämpligt mot målsäganden, 
                                                 
31 Den intervjuade körde bilen och kollegan satt i passagerarsätet fram.  
32 Under deltagande observation har jag kunnat iaktta att där ledningen fokuserat på att personalen skall utföra 
vissa lätt mätbara arbetsmoment har personal i flera fall i huvudsak koncentrerat sina aktiviteter till dessa 
arbetsmoment. Andra arbetsuppgifter, t.ex. att förebygga brott och att på ett bra sätt ta hand målsäganden har 
prioriterats ned.  
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och det finns många poliser i citykärnorna som uppträder på ett trevligt sätt. Poliser 
som arbetar i någon av de tre stora citykärnorna (Malmö, Göteborg eller Stockholm), 
och som jag anser, efter deltagande observation, bemöta allmänheten på ett trevligt 
sätt, framför att de alltför ofta33 får skämmas över kollegors olämpliga beteenden: 
 
”Det händer att man står med en målsägande och att man får skämmas när man går därifrån för att 
polisen har betett sig så jävla illa. Man tänker: Hjälp! Vi har förvärrat situationen….. Ta mig 
härifrån!  Jag blir förbannad på min kollega, för skall jag behöva stå och skämmas helt i onödan? 
Och jag menar det spelar ingen roll om man skriver på ett jobb egentligen, utan det är ju hur vi 
bemöter folk, hur de upplever situationen… som är det viktiga… En del måste på något sätt hävda sig 
som poliser, upplever jag, och kalla folk för både det ena och det andra.” 
 
och polismannen exemplifierade vad hon menade: 
 
”En tjej och en kille har bråkat på ett hotell och får inte vara kvar där. Så vi kommer dit. De hade 
druckit lite vin…. Det var ingen stor grej. De var ledsna båda två… Tjejen sade: ’Kan jag få prata 
med nån av Er utanför. ’Nej, det har vi inte tid med!’, sade min kollega’. Kan jag inte bara få 
berätta?’ Jo, men jag kan gå ut’, sade jag. Så vi pratade lite och hon berättade att hon hade blivit 
slagen, men hon ville inte göra en anmälan. Sedan kommer då min kollega. Han börjar stimma med 
henne. Nu går jag in tänkte jag, för vad skulle jag göra där, när han bara skulle stå och skrika åt 
henne… Jag gick in och stängde dörren. Hon kommer in och gråter och slänger sitt pass över 
golvet…. Sedan börjar kollegan dividera med killen och tog parti för honom. Kollegan resonerade att 
fulla tjejer har man varit med om förut.….  
 
Vi skjutsade killen till ett hotell. Jag var så jävla förbannad…. Det var snö ute och kallt. Tjejen satte 
sig och grät på kyrkogården… Kollegan ringer till LKC och berättar hur dum i huvudet tjejen var och 
att det behövdes en patrull till för att hon var full. Det gick ut sen som en lob, liggande…. Två 
patruller involverades, de skjutsade henne till killen och de gjorde upp. Totalt hade tre patruller varit 
inblandade för att lösa situationen, bara för att vi inte löst vårt jobb ordentligt… Och kollegan hade 
skrikit, och de personer som inte varit vakna innan vi kom till hotellet var det efter att vi varit där…. 
Tjejen berättade för patrull att hon: ’träffat en så otrevlig polis, en manlig och en kvinnlig polis, och 
att den kvinnliga polisen hade bara stått och tittat på mig som om hon förstod mig och bara ville 
försvinna därifrån.’ Och jag tänkte så här: ’Rätt uppfattat!’” 
 
Green (1992) redovisar att en kontinuerlig kontakt med allmänhet och en lokal 
förankring gör att det blir viktigare för polismannen att vara medveten om hur han 
uppträder. En intervju med en före detta ordningspolis från en storstad som hade gått 
över till dåvarande kvarterspolisverksamhet: 
 
”När man tidigare körde radiobil kunde man ju föra en mycket tuffare roll… Blev man kallad till ett 
visst område då behövde man inte nämnvärt tänka på sin yrkesroll… Det kunde ju bli en speciell 
stämning, men i och med att man inte kom tillbaka där så hade det inte så stor betydelse. Men är man 
i ett område är det oerhört viktigt att man har en bra yrkesetik… Att man uppträder på ett absolut 
kanonsätt så att de uppfattar en som om man är rakryggad.” (ibid.) 
 
Finstad (2000) har iakttagit att vissa unga poliser i Oslo centrum har en speciell 
utstrålning, gärna att handfängslen skall vara väl synliga, svarta handskar påtagna även 
om det är mitt i sommaren. Givetvis med ett par spegelglasögon som i Miami Vice, 

                                                 
33 Rör sig om mer än något enstaka tillfälle i månaden. Svårt för de intervjuade att uppskatta omfattningen, 
eftersom de upplever att det finns kollegor som uppträder mer eller mindre olämpligt i stort sett vid varje 
ingripande. 
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och helst dubbla mängden ammunition34. Man vill framstå som kriminalitetskrigaren - 
ett tufft jobb som kräver en tuff image (ibid.). Granér (2004) gör en uppdelning i det 
tuffa kontra det mjuka förhållningssättet. I det tuffa förhållningssättet eftersträvas 
omvärldens respekt genom underordnande och rädsla. Såväl uniformen som 
kroppsspråket och sättet att tilltala allmänheten betonar polismannens makt. I det 
mjuka förhållningssättet eftersträvas snarare respekt via förtroende, där kroppsspråk 
och tal förmedlar en inbjudan till samarbete och en vädjan till förnuft (ibid.). 
 
Lindgren (2004) har funnit att över nittio procent av brottsoffren beskriver poliserna 
som mycket eller ganska hjälpsamma och sympatiska, men att närmare en tredjedel av 
brottsoffren uppfattar enskilda poliser som ointresserade och en femtedel av 
målsägandena tycker att vissa poliser varit tvära eller bryska (ibid.). Norée (2000) som 
studerat polismäns våldsanvändning har kommit fram till att det är ett fåtal poliser som 
visat sig inte hålla måttet, men tillägger att det inte kan godtas att någon polisman 
använder otillåtet våld eller på annat sätt uppträder olämpligt (ibid.). 
 
Jag har uppfattningen att motiverade poliser, som bl.a. initierar många egna 
ingripanden, generellt sätt också kan uppfattas som mer sympatiska och hjälpsamma 
än poliser som har en låg grad av motivation. Poliser som har en hög motivation att 
”fånga tjuvar” och som vill syssla med, som man anser: ”riktigt polisarbete”, och 
poliser som har en låg motivation att överhuvudtaget arbeta, kan dock uppvisa ett 
liknande beteende. De kan vara jäktade eller ointresserade i samband med att de tar 
upp en anmälan och därmed inte ge målsäganden den respekt de förtjänar, i form av 
nedlagd tid och vidtagna åtgärder. 
 
Finstad (2000) har iakttagit att vissa patruller önskar avsluta uppdraget fortast möjligt 
för att vara i beredskap för något större. Det kan leda till att allmänheten upplever att 
polisen inte tar deras sak med tillräckligt allvar. Hon menar också att polis och 
allmänhet möter samma händelse med olika förutsättningar. Allmänheten kan önska 
polisens bistånd i något som polisen ser som en rutinsak och det kan leda till 
allmänheten upplever polisen som otåliga (ibid.).  
 

2.3.2 Avrapportering 
 
Jag uppskattar35 att i genomsnitt trettio procent av tjänstgöringstiden går åt till att 
avrapportera händelser (varierar mycket). Här kan kvaliteten i högsta grad också vara 
skiftande, både vad gäller den tid som ianspråktas för avrapporteringen och innehåll i 
t.ex. förhör och PM, vilket framkommit både vid deltagande observation och 
intervjuer. Intervju med ett yttre befäl: 
 

                                                 
34 Beslut fattades 1998 att ammunition inte längre skall bäras. 
35 Om en patrull generellt sätt har en låg aktivitetsgrad med ett fåtal ingripanden som följd blir också 
avrapporteringstiden kortare än trettio procent av arbetstiden – även om dessa individer, jämfört med en aktiv 
patrull, kanske tillbringar minst lika mycket tid inne på stationen, men av andra orsaker.  I mindre orter kan 
omfattande transporttider göra att avrapporteringstiden ej kommer upp i trettio procent av den totala arbetstiden 
(om man inte inkluderar restiden till polisstationen efter ett ingripande i avrapporteringstiden).  
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”Variationen på nedlagd tid och kvaliteten är stor mellan poliser… Det skrivs för mycket i en del 
ärenden och för lite i andra. En del poliser blir sittande hur länge som helst med ett ärende. För det 
första tar det olika lång tid för personer att återge en händelse i text. Det beror på hur snabbt de kan 
omvandla en minnesbild till ord. För det andra så tolkar en del poliser signalen från organisationen 
att det är bra om de har en stor textmassa. På något sätt har de fått uppfattningen att det är detta som 
är långtgående förstahandsåtgärder. För det tredje är ibland avrapporteringen ej någon egentligen 
avrapportering, utan ett sätt att få defusing36. Genom att diskutera en händelse med kollegor kan vissa 
spänningar släppa.” 
 
En förundersökningsledare (stationsbefäl) menade att: 
 
”Arbetsprestionen den är….. väldigt skiftande…. Vissa poliser skriver jättebra, vissa poliser skriver 
inte alls lika bra. Vissa tar det jätte lång tid för att skriva och vissa skriver ihop det jättefort… Det 
finns alla kombinationer, från att man skriver snabbt och bra till och man skriver dåligt och tar lång 
tid på sig.”    
 

2.3.3 Problemorienterat polisarbete (POP)  
 
Ett problemorienterat polisarbete utmärks av att det sker en fokusering på att försöka 
påverka de mekanismer som orsakar olika former av problem. Problem definieras som 
en samling liknande, besläktade och återkommande händelser. Problemorienterad 
polisverksamhet har en förebyggande ansats som inte i första hand förlitar sig på 
rättsväsendet. Detta tillvägagångssätt skiljer sig i hög grad från en händelsestyrd 
polisverksamhet (Goldstein, 1979; 1990; Knutsson, 1995b; Knutsson & Søvik, 2005). 
En viktig del av det problemorienterade polisarbetet är att det sker en analys av vilka 
åtgärder som bör komma ifråga för att komma tillrätta med ett visst problem. Det 
problemorienterade polisarbetet delas upp i fyra olika steg: kartläggning, analys, 
åtgärder och utvärdering (Eck & Spelman, 1987; Clarke & Eck, 2003).  
 
Min uppfattning är att det problemorienterade polisarbetet har haft svårt att få något 
fotfäste bland närpoliser/ordningspoliser. Problemorienterat polisarbete är i huvudsak 
begränsat till vissa specialenheter, eller ianspråktar en liten del av närpolisens/ 
ordningspolisens tid, som alltjämt tillbringar sin tid på patrullering och på att åka på 
uppdrag som ropas ut över radion. Andra forskare har också konstaterat att det 
problemorienterade polisarbetet har haft svårt att få något genomslag bland 
närpoliser/ordningspoliser (se t.ex. Knutsson, 1995b; 2003; Torstensson och 
Wickström 1995; Rosenbaum, 1998; Benett, 1998; McConville och Shepard, 1992; 
Capowich & Roehl, 1994; McElroy, Cosgrove & Sad, 1993; Wilkinson & Rosenbaum, 
1994). 
 
Det är inte ovanligt att polismän kan vara inriktade på att försöka lösa ett mänskligt 
problem, t.ex. ett familjeproblem genom att lyssna och försöka komma med råd.  

                                                 
36 Avlastningssamtal. 
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I andra sammanhang är problemorienterat polisarbete37 inte tydligt, eller till och med 
obefintligt. Det är vanligt att polismännen bara tar upp en anmälan och möjligen 
genomför någon form av teknisk undersökning i samband med ett inbrott. Att t.ex. vid 
ett kioskinbrott, när polismännen på brottsplatsen kommer i kontakt med ägaren, 
komma med råd om hur kioskägaren bör skydda sig i framtiden genom att förstärka 
vissa delar av skalskyddet, eller lämna förslag på hur denna kan tillämpa andra rutiner 
rörande exempelvis förvarande av cigaretter är sällan förekommande. Konflikter 
mellan t.ex. ett par ungdomar, där det finns en risk att problemen eskalerar, löses 
mycket sällan med att polispatrullen ser till att ungdomar och föräldrar träffas för att 
diskutera problemet. I de flesta fall hinner man med ovanstående typ av 
problemorienterade aktiviteter38, även som uttryckningspolis, eftersom det inte 
behöver ta mycket längre tid än ett förhör – men det kan krävas lite koordinering för 
att samla personerna, och framförallt ett helt annat sätt att tänka på. Denna typ av 
handlingar är något som, med få undantag, är främmande för närpoliser/ordnings-
poliser39. Det finns dock enstaka poliser som genomför denna typ av problemlösning 
så fort tillfälle ges. Det är vanligare att dessa poliser återfinns på mindre orter. En av 
orsakerna till detta är att samma poliser får åka till samma ”problem” och de inser, 
vilket i vissa fall även resulterar i handling, att det kan finnas en vinst i att försöka 
hjälpa till med att lösa problemet och på så sätt förebygga senare händelser.  
 
En viktig del av det problemorienterade polisarbetet är samverkan med andra. Det kan 
både handla om att få hjälp och bistånd av andra aktörer i samhället, liksom att samla 
olika former av information. Det är inte ovanligt att samverkanspartners är missnöjda 
med polisernas agerande. En viktig grupp att samverka med är väktare och 
ordningsvakter. Ordningsvakter/väktare har i vissa områden framfört att de flesta 
poliser inte ens är intresserade av att prata med dem. Även i detta avseende varierar 
arbetsprestationen i hög grad mellan olika poliser.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 Jag har gjort en liten annan definition av problemorienterat polisarbete än brukligt genom att dela upp 
begreppet i ett långsiktigt problemorienterat polisarbete, och ett kortsiktigt problemorienterat polisarbete. De 
åtgärder som närpoliser/ordningspoliser vidtar rör sig vanligtvis om kortsiktigt problemorienterat polisarbete. 
Med det menar jag att arbetsuppgifterna är uppdelade i tidsmässigt korta moment. Dessa moment kan vara 
fristående, t.ex. utgöras av en medling mellan två individer i en konflikt, eller vara en del av en mer långsiktigt 
upplagd strategi för att komma tillrätta med ett visst problem (Holgersson, 2000).   
38 Knutsson (2003) framför att det som ofta kallas problemorienterat polisarbete ofta egentligen inte är det, utan 
snarare problemlösning. I min definition av kortsiktigt problemorienterat polisarbete ingår olika former av 
problemlösning.   
39 De tjänstgöringspass där någon polis som jag följt initierat denna typ av problemorienterade aktiviteter är få. 
Det rör sig om ett par procent av samtliga tjänstgöringspass. 
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2.4 Analys av skillnader i arbetsprestation mellan poliser i ett 
område 
 
Med jämna mellanrum under drygt ett år genomförde jag deltagande observationer i ett 
polisdistrikt40. Därefter utförde jag intervjuer och en kvantitativ studie.  
 

2.4.1 Kvantitativ studie 
 
Den kvantitativa studien omfattade tre månader och inbegrep antalet: 
  

- Ordningsbotar (i stort sett uteslutande trafikbrott) 
- Primärrapporter (i huvudsak olovliga körningar) 
- Gripanden41 
- Ringa narkotikabrott och/eller rattfylleri (75 % av dessa fall rörde det sig om 

misstänkta rattfyllerier) 
 

När det gäller gripanden och ringa narkotikabrott/rattfyllerier så fick samtliga poliser i 
den patrull som stoppade rattfylleristen/grep gärningsman ett poäng. När det gäller 
ordningsbot och primärrapport – den som skrivit rapporten.  
 
De tretton poliserna42 som genomfört flest ingripande som resulterat i gripna, 
ordningsbotar, primärrapporter, misstänkta rattfyllerier eller ringa narkotikabrott, 
jämfört med de elva poliser som genomfört minst sådana aktiviteter: 
 
 

                                                 
40 I polisdistrikten ingår ett antal förorter till en storstad, men även industriområden, liksom skogsområden och 
åkerlandskap.  Det var 121 poliser som arbetat mer än fyrtio procent under mätperioden. Varje polis arbetade i 
genomsnitt fyrtiotvå arbetspass. Mediantjänsteåldern var knappt tio år (anställning augusti 1992). Tjugoåtta av 
poliserna var kvinnor, d.v.s. drygt tjugotre procent.  
41 Med gripanden avses i detta fall de gripanden som polispersonal själva gjort och omfattar inte de fall då 
väktare eller allmänhet har gripit gärningsman, t.ex. vid snatterier. (I huvuddelen av de fall polismännen 
lyckades gripa en person rörde det sig om individer som var efterlysta eller som togs på bar gärning i samband 
med stöldbrott).  
42 De polismän som under mätperioden utförde mer än två egna ingripanden per vecka. 
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Figur 2-3: Summan av antalet primärraporter, ordningsbotar, gripande och 
rattfyllerister/ringa narkotikabrott under tre månader fördelat på individnivå för de 
kvantitativt högst producerande poliserna. 
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Figur 2-4: Summan av antalet primärraporter, ordningsbotar, gripande och 
rattfyllerister/ringa narkotikabrott under tre månader fördelade på individnivå för de 
tio kvantitativt lägst producerande poliserna. 
 
Noterbart är att de som producerat minst har sammanlagt tjänstgjort drygt 2800 timmar 
i yttre tjänst, men har under dessa timmar enbart producerat två primärrapporter och 
vid två tillfällen ingått i en patrull som frihetsberövat en person, d.v.s. gripande, 
rattfylleri eller ringa narkotikabrott. Den kvantitativa studien visar att antalet 
ingripanden fördelar sig mycket ojämnt bland personalen: 
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Trettio procent av personalstyrkan stod för 83 % av obotarna och 71 % av 
primärrapporterna. De fick 78 % av rattfylleri/ringa narkotikabrottspoängen och 68% 
av gripandepoängen. 
 
Om vi istället tar ut de tjugo procent mest aktiva poliserna visar det sig att de stod för 
77 % av obotarna och 57 % av primärrapporterna. De fick 57 % av rattfylleri/ringa 
narkotikabrottspoängen och 52 % av gripandepoängen. 
 
Om vi som alternativ studerar de tio procent mest aktiva poliserna framkommer att de 
stod för 53 % av obotarna och 39 % av primärrapporterna. De fick 33 % av 
rattfylleri/ringa narkotikabrottspoängen och 37 % av gripandepoängen43. 
 
61 % av polispersonalen har mindre än en gång i veckan antingen producerat en 
primärrapport, en ordningsbot, ett gripande eller en rattfylla/ringa narkotikabrott44.  
 
Över hälften (53 %) av personalstyrkan har inte skrivit en enda ordningsbot under 
mätperioden. Fyrtio procent av personalstyrkan skrev högst en primärrapport (Tjugo 
procent skrev inga primärrapporter) under mätperioden. Femtionio procent var högst 
med vid ett rattfylleri/ringa narkotikabrott (Tjugoen procent ingick inte någon gång i 
en patrull som under mätperioden lyckades ta en rattfyllerist eller ett ringa 
narkotikabrott). Tjugosju procent ingick i en patrull som högst en gång under 
mätperioden lyckades gripa någon (Knappt femton procent ingick inte någon gång i en 
patrull som under mätperioden lyckades gripa någon). 
 

2.4.2 Analys av arbetsprestationen 
 
Jag har tidigare i detta kapitel betonat att polisarbete består av arbetsmoment som är 
svåra att mäta. Jag skall därför göra en analys av resultatet från den kvantitativa 
undersökningen med hjälp av information som framkommit vid deltagande 
observation och intervjuer. 
 
Det är inte ovanligt att poliser med en låg kvantitativ produktion framför att de har ett 
fokus på andra arbetsuppgifter än att t.ex. utfärda rapporter för trafikbrott. De menar 
att deras kvaliteter inte syns i statistiken. Jag har dock inte kunnat se att de som har en 
låg produktion avseende kontrollaktiviteter automatisk ligger högre när det gäller 
andra aktiviteter, det är snarare tvärtom. Engagerar man sig inte i kontrollaktiviteter 
har man ofta heller inte ett intresse av att engagera sig på annat sätt heller. Men det 
händer att personer med höga statistiska värden, i stort sätt enbart ägnar sig åt 

                                                 
43 Att betänka är att alla poliser som ingår i en patrull vid ett ringa narkotikabrott/rattfylleri och vid ett gripande 
får ”poäng”. En aktiv polis som initierar fyra gripanden får således fyra poäng, men dennas kollegor som vid 
dessa tillfällen ingick i patrullen får tillsammans också fyra poäng, d.v.s. även om den aktiva polisen varit med 
vid samtliga ingripanden så blir siffran bara 50% av de poäng som utdelats. Om en aktiv polis var med vid två av 
fyra ingripanden, d.v.s. hälften av ingripandena, får han således bara 25% av de poäng som utdelats. Det bör 
beaktas när man bedömer siffrorna.  
44 Det bör observaras att när det gäller gripanden respektive rattfylleri/ringa narkotikabrott har ”aktiva” poliser 
höjt resultatet för de med lägst produktion i och med att samtliga personer ingående i en patrull får poäng.  
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kontrollaktiviteter. Så det går inte att dra slutsatsen att de med en hög produktion 
avseende de lätt mätbara aktiviteterna totalt sett har en hög arbetsprestation.  
 
När det t.ex. gäller A1 som har studiens högsta kvantitativa värden finns anledning att 
lyfta fram att många av de aktiviteter han genomför har en social prägel och därför inte 
syns i statistiken. Han lägger t.ex. ner mycket tid på att stödja brottsoffer. Även A2 
och A3 ägnar mycket av sin energi åt andra aktiviteter än som blir synliga statistiskt. 
Dessa tre individer är högproduktiva inom en mängd verksamhetsfält, men det betyder 
inte att de behärskar alla arbetsområden.  
 
A4 är smalare i sitt sätt att arbete än A1-A3 – även om hans statistisk mätbara värdena 
är höga. Det är vanligt att han uppträder trevligare mot kriminella än mot andra 
personer, t.ex. målsäganden. Även polismannen A5 har en bristande förmåga att 
bemöta personer som han kommer i kontakt med i tjänsten, men i hans fall rör det sig 
framförallt om ett bristfälligt bemötande och beteende mot personer som kan 
misstänkas för brott. 
 
Om man väger in andra faktorer än kvantitativa data skulle varken A4 eller A5 hamna 
bland de högst producerande polismännen. På samma sätt finns det vissa poliser som 
har en låg produktion av kontrollaktiviteter (ingripanden) som ändå skulle hamna 
bland de högst producerande polismännen. Jag har vid deltagande observation kunnat 
konstatera att en stor andel av dem som fick höga värden i den kvantitativa studien 
även intresserar sig för andra aktiviteter än just de typer av ingripanden som gav poäng 
i studien. Det rör sig om t.ex. långt gående förstahandsåtgärder, brottsofferstöd, 
kontakt med medborgare och näringsidkare/organisationer samt att upprätta 
underrättelseuppslag. Dessa förhållanden har också framkommit vid intervjuer. 
Intervju med A1: 
 
”Det är en enorm skillnad i arbetsprestation mellan individer… Skillnaden i arbetsprestation yttrar 
sig bland annat i vad man tittar på när man är ute, vilka adresser man åker till. Dom som tycker om 
att jobba tar ju reda på adresserna där busarna bor, eller skriver upp om man sett nån bil som man 
vill kolla när man kommer in igen och se vad den hör hemma… Bemötande av allmänheten kan vara 
jättebra både när det gäller de som jobbar lite och de som jobbar mycket. Det behöver inte vara 
någon skillnad… Men när det är fredagskväll-lördagkväll är det många som tycker det är jobbigt med 
fulla personer. De sitter kvar i sin bil. Vill inte gå ut. Kommer det fram någon så kanske de vevar ner 
rutan, två centimeter och frågar: ’Vad vill du?’… Medan de som är intresserade ställer sig utanför 
bilen… eller söker upp folk om det inte är någon som kommer fram…. då kan man få information som 
man inte får annars om man sitter i bilen… De som inte presterar något i sitt polisarbete… glor lite på 
busarna och tycker att nu känner busarna att de är observerade. De tycker att det räcker… Och kör 
därifrån. Antecknar inget bilnummer, eller vilka de stod med, eller vad de kan tänkas göra på den här 
platsen.… De som är engagerade är ofta engagerade inom alla områden, det går igen i andra 
beteenden, t.ex. att ta hand om målsäganden.” 
 
Vid en samlad bedömning med stöd av kvantitativa och kvalitativa data visar det sig 
att arbetsprestationen skiljer sig mycket åt mellan polismännen i detta område. Min 
bedömning när det gäller uppdrag från länskommunikationscentralen, vilket bl.a. 



Kap 2 – Skillnader i arbetsprestation 

 - 30 -

innefattar avrapportering45 och sättet att bemöta människor, är att över 75 % men 
under 90 % av personalstyrkan utför ett bra/godkänt arbete. Tycker man dessutom att 
personalen46, med några enstaka undantag, i genomsnitt minst en gång i veckan 
antingen skall skriva en ordningsbot, en primärrapport, ta in en rattfyllerist/ringa 
narkotikabrott eller gripa någon (av egen kraft) visar det sig att det är 
över 25 % men under 35 % av närpoliserna/ordningspoliserna som når upp till en 
bra/godkänd arbetsprestation. 
 
Skulle man dessutom väga in sättet att samverka med och bemöta t.ex. 
ordningsvakter/väktare och hur ofta personalen löser uppdrag på ett problemorienterat 
sätt skulle över 2 % men under 10 % av personalstyrkan i detta område hamna inom 
kategorin bra/godkänt.  
 
De yngre polisernas bristfälliga erfarenhet gör att de ytterst sällan, med ovanstående 
bedömningsmall, hamnar inom kategorin bra/godkänt. De som har störst 
förutsättningar att hamna inom kategorin bra/godkänt, om flera variabler skall vägas 
in, och inte bara antalet skrivna rapporter, är personal med flera års tjänst. Men antalet 
tjänsteår verkar i hög grad påverka polispersonalens motivation negativt. Det leder till 
att ett fåtal poliser, om man skall använda ovanstående bedömningsmall, totalt sätt 
hamnar inom kategorin bra/godkänt. I det här kapitlet har jag pekat på att det råder 
stora skillnader mellan polisers arbetsprestation. I nästföljande kapitel kommer jag att 
behandla vad dessa skillnader beror på.  
  
 
 
 
 
 

                                                 
45 Att det ibland kan ta lång tid att avrapportera en händelse och att personal gör fel/rapporterar bristfälligt vid 
vissa tillfällen, bortser jag ifrån. 
46 Detta område har en hög brottslighet. I andra områden, med en lägre kriminalitet, kunde man tänka sig att 
kravet på antal ingripanden vore lägre. 
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3. Polispraktikens betydelse för polisers arbetsprestation 
 
I kapitlet beskriver jag att polispraktiken har en stor betydelse för polismännens 
arbetsprestation. Jag kommer bl.a. att behandla frågeställningen om det huvudsakliga 
problemet med att poliser tappar motivation, och inte utvecklar kunskapen på ett 
önskvärt sätt, beror på att fel individer rekryteras till poliskåren. Den praktikgeneriska 
modellen har en central roll i detta kapitel, där jag även bl.a. använder mig av en 
kvantitativ studie för att påvisa att det råder ett starkt negativt samband mellan antal 
egna initierade ingripande och antalet tjänsteår.  
 

3.1 Inledning 
 
Westley (1953; 1970) menar att det genom bättre rekrytering går att hitta de rätta 
poliserna, och att det framförallt är polismannens personlighet och bakgrund som 
ligger till grund för olika sätt att arbeta. Min uppfattning ligger mer i linje med 
Skolnick (1966) och Brown (1988) som funnit att det framförallt är polispraktiken som 
påverkar att polismannen arbetar på ett visst sätt, där kollegorna runt polismannen och 
det rådande synsättet i organisationen har en stor inverkan på arbetssättet (se även 
Wilson, 1968; Knutsson, 1995b; Ekman, 1999).   
 
Att faktorer i polispraktiken har en negativ inverkan på arbetsprestationen har framgått 
både vid deltagande observation och intervjuer. Intervju med B147: 
 
”När man var nybakad då vände man på allting man såg, nu vänder jag inte ens på uppenbara 
grovisar. Jag bryr mig inte längre. Det är väl slöhet, motivationen saknas… Till en viss del så 
påverkas också sättet att bemöta målsäganden negativt… Empatin är ju inte så där jättestor, men det 
är ju ingenting man får visa målsäganden. Det tror jag inte de märker så mycket av.”  
 
Intervju med B9: 
 
”I somras var jag instruktör för en aspirant…. Då blev det så påtagligt: ’faan vad jag har sunkat ihop, 
va?... Jag kan ändå inte tycka att jag varit den där lata polisen som har åkt in och lagt mig på 
polisstationen. Men det räcker ju inte att man är ute, jag är ju slö när jag är ute… Jag liksom 
kategoriserar in jobben på ett helt annat sätt nu jämfört med förut. ’Det här är inte värt att göra’ ’Nej, 
jag har ju bara åtta timmar på mig (ironiskt)’.” 
 
Det är vanligt att poliser menar att deras arbetsprestation inte försämrats, utan att de 
istället lägger ner energi på det de tycker är viktigt och mindre energi på det de 
bedömer var av mindre vikt. Polismännen har en uppfattning om vad ett ingripande 
leder till, t.ex. hur ett ärende kommer att prioriteras av utredningsavdelningen, vilket 
straff som kan komma ifråga, men även effekter av mer personlig art för polismannen 
om hon genomför vissa handlingar. Den bedömda effekten av ett ingripande, som 
bygger på erfarenheter som polismannen fått genom att ingå i polispraktiken, ställs i 

                                                 
47 B1-B10 tillhör de tio som hade lägst produktion i den kvantitativa studien som presenterades i slutet av 
föregående kapitel. 
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förhållande till den arbetsinsats som krävs. Brown (1988) menar att systemet mer är 
uppbyggt för att straffa framför att belöna. Det får, enligt Brown, lätt följden att 
polismännen till slut undviker att agera. Vad som oftast brukar framställas som en 
lathet hos polismän är egentligen ett rationellt beteende utifrån organisationens sätt att 
behandla polismännen, menar Brown (ibid.). Jag har dragit liknande slutsatser. 
 

3.2 Polispraktikens negativa inverkan på arbetsprestationen 
 
Jag har uppfattningen att polisyrket är ett praktiskt yrke, där polismännen utvecklar 
färdigheter genom erfarenheter. Många forskare menar att så är fallet (Wilson, 1978; 
Brown, 1988; Finstad, 2000). Brown (1988) menar att polisyrket är ett hantverk 
(”craft48”) som bygger på erfarenhet och intuition. Finstad (2000) drar liknande 
slutsatser och menar att det är viktigt att inse att polisyrket är ett hantverk, men inte i 
form av massproduktion, utan snarare en form av konsthantverk. 
 
Med ovanstående resonemang är det rimligt att anta att en individ ökar sin förmåga att 
t.ex. konstatera brister på fordon, se felaktiga trafikbeteenden eller att upptäcka 
bilförare som kan misstänkas vara påverkade av alkohol, vartefter polismannen får en 
ökad erfarenhet av polisyrket. På grund av att individen ökar sin förmåga att upptäcka 
situationer som kan föranleda ingripanden borde också antalet ingripanden öka med 
tiden49.  

 
Figur 3-1: Om antal tjänsteår hade en positiv inverkan på antal ingripanden borde 
kurvan se ut ungefär så här, d.v.s. antalet ingripanden stiger vartefter polismannen blir 
mer erfaren, för att så småningom eventuellt mattas av. 
 
 
Vid en analys av den kvantitativa undersökning som jag hänvisade till i föregående 
kapitel framkommer att detta antagande till viss del stämmer. De fyra poliser som 
utförde mest egna ingripanden har alla över åtta års tjänst. Två av dem ligger i 

                                                 
48 ”Craft” kan både ha betydelsen hantverk och konst.  
49 Det är dock inte otänkbart att polismannens arbetsprestation planar ut eller till och med sjunker i slutet av 
yrkeskariären. 
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intervallet 6-10 års tjänst, en i intervallet över 10 års tjänst och en över 15 års tjänst. 
Det finns ytterligare personer med hög tjänsteålder som ligger långt framme 
beträffande antalet ingripanden. Men dessa utgör undantag. De elva som har 
producerat minst har samtliga över 10 års tjänst. Kurvan över hur antalet tjänsteår 
påverkar antalet egna ingripanden pekar helt åt andra hållet jämfört med figur 3-1. 
 

Medianvärdet

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Under 1 år 1-3 år 6-10 år över 10 år Över 15 år

Polismän med tjänstgöringsår

A
nt

al

 
Figur 3-2: Polispraktiken påverkar polismannen på sådant sätt att antal egna 
ingripanden sjunker istället för att öka med tjänsteåldern. 
 
 
Beror den med antal tjänsteår avtagande produktionen på att de poliser som producerar 
mest slutar och får andra uppgifter och att de med från början låg produktion är de som 
jobbar kvar i yttre tjänst? Är det anledningen till att det ser ut som att antalet 
ingripanden sjunker beroende på antalet tjänsteår? Nej, i mindre orter där det finns små 
möjligheter till personalrörlighet har jag sett samma tendenser till att antalet 
ingripande sjunker i snabb takt med ett ökat antal tjänsteår. I större orter där utbudet av 
tjänster är större förekommer det att de med hög produktion får andra arbetsuppgiften, 
men det verkar snarare vara så att de med hög produktion50 stannar längre i yttre tjänst 
än genomsnittspolisen. Drygt ett år efter undersökningen har ingen av de med högst 
produktion som arbetat under tio års tjänst slutat eller fått andra arbetsuppgifter, 
medan flera andra poliser med lägre produktion har slutat i distriktet eller bytt 
arbetsuppgifter, t.ex. ägnar sig numera åt utredningstjänst.  
 
Jag genomförde ytterligare en liknande kvantitativ studie fem månader efter att den 
första mätperioden påbörjats. Det visade sig att det var tjugofyra poliser som under den 
första studien hade under ett års tjänst, men som under den andra studien hade kommit 
                                                 
50 Jag har dock under deltagande observation runt om i landet träffat på enstaka individer som nischat in sig på 
en viss typ av brottslighet, vilket klart har uttryckts eller på annat sätt har verkat bero på att de haft ett intresse av 
att hamna på en viss specialenhet och därför önskat profilera sig. 
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upp till över ett års tjänst. Deras medianvärde hade sjunkit med drygt trettio procent51. 
Ingen i gruppen som låg bland dem som hade högst värden i den första mätningen 
hade slutat. Däremot var det några andra som slutat. Minskningen kan heller inte 
förklaras med att det generellt sett varit en nedgång av antalet egna initiativ52.  
 
Finstad (2000) menar att det är en stor skillnad mellan könen, där killarna är mer 
inriktade på tjuv och polis – d.v.s. kontroll. I det kvantitativa materialet har jag funnit 
att skillnaden i antal ingripanden mellan män och kvinnor är tydlig. Männen skriver53 
sextio procent fler ordningsbotar jämfört med kvinnorna. De skriver drygt fyrtio 
procent fler primärrapporter. De ingick i patrull vid drygt tjugofem procent fler 
gripanden och vid drygt femton procent fler misstänkta rattfylleribrott/ringa 
narkotikabrott. Jag vill dock vara mycket tydlig att påpeka att differensen mellan 
könen är liten i jämförelse med individuella54 ej könsrelaterade skillnader.  
 
Finstad (ibid.) betonar att polismannens ålder påverkar ingripanden. Knutsson (1995a) 
har också gjort iakttagelser som pekar på att ”lite äldre och mätta” gör färre ingripande 
som bygger på egna initiativ: 
 
”Min erfarenhet är att ålder är en faktor som kan förklara en hel del när det gäller hur intensivt 
kontrollverksamheten bedrivs. Patruller bestående av lite äldre och ’mätta’ poliser ägnar sig 
vanligtvis lite mindre åt kontrollaktiviteter, medan patruller med yngre, mer handlingsinriktade och 
’hungriga’ poliser gärna är desto flitigare, eftersom de vill att något skall hända.” (ibid.)  
 
Min studie pekar på att vissa av de ”äldre” är de som har högst arbetsprestation 
beträffande kontrollaktiviteter. Huvuddelen av de ”äldre” ägnar sig inte bara lite 
mindre, utan mycket mindre, åt aktiviteter som bygger på egna initiativ jämfört med 
hungriga poliser. Jag har uppfattningen att polismannens arbetsprestation beträffande 
antal ingripanden främst har att göra med antalet tjänsteår. Den som har många 
tjänsteår är givetvis äldre än då denne var nyutexaminerad – därav blir det naturligt att 
de med många års tjänst också har en högre medelålder än de nyutexaminerade.  
 
Den kvantitativa undersökningen i föregående kapitel pekar på att arbetsprestationen, 
vad gäller den typ av ingripande som ingick i studien, generellt sett blir lägre och lägre 
under de tio första tjänstgöringsåren för att sedan plana ut och ligga på en låg nivå. 
Mina iakttagelser får stöd av andra forskare. Brown (1988) har sett en klar skillnad i 
drivkraft att genomföra vissa typer av ingripanden mellan polispersonal som har två 
till fyra års tjänst respektive över fem års tjänst. Fyrtiotre procent av poliserna med två 
till fyra tjänsteår är offensiva, medan motsvarande procentsats för dem med över fem 
                                                 
51 Medianvärdet hade sjunkit från 15.5 poäng till 10 poäng. 
52 Medianvärdet för poliser med 6-10 års tjänst var oförändrat. Samma förhållande rådde för poliser med över 10 
års tjänst. Medianvärdet för poliser med över 15 års tjänst hade dock sjunkit från fem till tre. Min uppfattning är 
att det kan förklaras med att de äldre poliserna i mindre utsträckning åkte med unga poliser, som tidigare hade 
dragit upp deras värde, alternativt att yngre poliser inte orkade vara lika aktiva längre när de åkte med dem med 
lägst produktion. 
53 Efter att jag tagit hänsyn till att kvinnorna utgör 23 % av personalstyrkan. 
54 Skillnaderna är nästan tre hundra procent för de fem poliser (oavsett kön) som producerat mest jämfört med de 
fem poliser som producerat minst i gruppen personal anställda under ett år. Skillnaderna mellan poliser som har 
över åtta års tjänst är nästan fyra tusen procent för de tio poliser (oavsett kön) som producerat mest jämfört med 
de tio poliser som producerat minst.  
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års tjänst ligger på arton (ibid.). Robinette (1982) har också funnit ett klart samband 
mellan antal år i polisyrket och inproduktiva polismän. Zhao och Thurman (2004) 
pekar på att nästan alla forskare som studerat sambandet mellan antalet tjänsteår och 
en polismans tillfredställelse och syn på arbetet har funnit att polismannen blir mer 
negativ ju fler tjänstgöringsår denna har55 De (ibid.) pekar också på, vilket ligger i linje 
med mina slutsatser, att forskare har konstaterat att sambandet har en avtagande 
effekt56 efter sex till tio års tjänst (Zhao & Thurman, 2004).  
 
Den kvantitativa undersökningen visar att det är något i polispraktiken som relativt 
omgående gör att en individs produktivitet minskar. Samma förhållande har framgått 
vid deltagande observation och i vissa fall även vid intervjuer. En polis (A8), som i 
undersökningen var bland de tretton mest aktiva, hade knappt ett års yttre tjänst vid 
den första mätperiodens början. Vid ett intervjutillfälle ett halvår senare berättade han:  
 
”I början… då var man ju fortfarande jäkligt sugen och man skrev ju mycket - mycket grovisar - man 
vände på mycket bilar och så, men bara nu då, nu är det alltså snart december, det är bara några 
månader, knappt ett halvår senare - så känner man nu att man börjar bli lite såhära tillbakalutad 
liksom och man skriver inte lika mycket.” 
 
Det är vanligt att både lågproduktiva och högproduktiva polismän känner en hög 
frustration. Bland de lågproduktiva finns det, till skillnad från bland de högproduktiva, 
polismän som inte alls känner någon frustration, utan som istället har börjat intressera 
sig för andra faktorer än polisyrket57.  
 
Nyutbildade poliser har i normalfallet en låg frustration, men frustrationen/irritationen 
verkar i många fall komma snabbt hos de nya poliserna, vilket framgått både vid 
intervjuer med äldre poliser och vid deltagande observation. Intervjuer med yngre 
poliser har också pekat åt samma håll: 
  
”Kände ingen irritation i början. Tänkte vad gnäller de om. Men frustrationen har stigit snabbt - när 
man själv fick sin första ’pungspark’. Hade du ställt de här frågorna första dagen hade det varit noll 
på allt. Jag har inte jobbat länge, bara ett halvår, och ändå så är jag uppe i fyra/fem på vissa punkter 
du frågar om.”58  
 
Det verkar som det dels är egna upplevelser, men också att man påverkas av de äldre 
polisernas uppfattning, t.ex. de yngres frustration rörande omorganisationer har 
vanligen inte att göra med att de själva har varit med om omorganisationer. De yngre 
har övertagit åsikter från de äldre poliserna och problem som de yngre kommer i 
kontakt med i verksamheten kopplas till omorganisationerna. 
När det gäller de högproduktiva polismännen har jag inte kunnat iaktta att en viss 
bakgrund, t.ex. älgjägare, hård militärtjänst, ett stort antal universitetspoäng, avsaknad 
av universitetsstudier, arbete inom serviceyrken eller framgångsrik i idrott skulle vara 

                                                 
55 Hänvisar till Sheley & Nock (1979); Hunt & McCadden (1985); Burke (1989); Buzawa (1984); Dantzker 
(1994) samt Buzawa m.fl. (1994). Se även t.ex. Broderick (1977) och Niederhofer (1967).  
56 Hänvisar till Niederhoffer (1967); Allen, Hitt & Greer (1982); Burke (1989) och Dantzker (1994). 
57 Se Brodericks (1977) ”Uniformsbärare”. 
58 Polismännen fick gradera den upplevda frustrationen från 0 – 10 beträffande 9 kategorier av problem (se 
vidare i kapitlet). 
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speciellt gynnsam. Förutom att de högproduktiva polismännens bakgrund skiljer sig åt 
verkar de dessutom kunna ha helt olika personligheter. En orsak till detta kan vara att 
polisyrket är mångfacetterat och en styrka inom ett område kan överbrygga en svaghet 
inom ett annat område. Jag menar dock att polismannens personlighet har betydelse i 
sammanhanget (se t.ex. Stajkovic & Luthans, 2003; Bandura, 1986).  
 
Kaufmann & Kaufmann (1998) pekar på att forskning visar att det finns stabila 
skillnader i personlighetsdrag som tar sig uttryck i det man kallar positiv och negativ 
affektivitet, vilket hänvisar till den emotionella grundton som karaktäriserar en 
individs sinnesstämning. Personer med en positiv affektivitet är i allmänhet glada och 
kännetecknas av en optimistisk attributionsstil. Det innebär att man ser positivt på 
saker och ting och ofta tolkar ofördelaktiga händelser som uttryck för yttre, kortvariga 
och lokala förhållanden. Personer med negativ affektivitet däremot är nedstämda och 
”sura” och har en utpräglad benägenhet för en pessimistisk attributionsstil. Positiva 
emotioner ger en större tillit till att man har kontroll över uppgifterna och ökar 
individens optimism. Detta leder till större engagemang i arbetsuppgifterna och större 
tolerans mot fel och motgångar (ibid.).   
 
Seligman och Schulman (1986) fann att försäkringsagenter som visade stor optimism 
stannade kvar i sina arbeten dubbelt så länge som sina pessimistiska kollegor, och de 
sålde långt fler försäkringar. Detta är ett arbete där man ständigt möter besvikelser och 
motgångar, där man just förväntar sig att positiva emotioner är viktiga för att utföra 
arbetsuppgifterna och för att inte förlora tron på att man kommer att lyckas (ibid.). Det 
är inte otänkbart att samma förhållande råder bland polismännen. Det gör att det kan 
vara önskvärt att försöka rekrytera personer med en positiv emotionell grundton, men 
med tanke på att en så pass stor del av de nyrekryterade poliserna snabbt tappar 
motivationen59 är dock min slutsats att det huvudsakliga problemet är polispraktikens 
negativa inverkan på polismännens prestationer, inte att det rör sig om ett 
rekryteringsproblem.    
 
Ett problem i sammanhanget, som det finns anledning att lyfta fram, är dock att så få 
polisstuderande avskiljs i samband med grundutbildningen och att olämpliga poliser 
har stora möjligheter att slippa en omplacering. Det kan dels röra sig om individer som 
generellt sett har en bristande attityd och som uppträder respektlöst gentemot andra 
människor, dels om individer som redan under utbildningen visar tecken på ett 
oengagemang. Svaret på om fel poliser rekryteras är därmed delvis ja. Det finns därför 
skäl att ifrågasätta nuvarande sätt att kvalitetssäkra att de nya poliserna har 
förutsättningar att bli lämpliga poliser, även om jag vill vara tydlig att påpeka att den 
negativa inverkan som olika faktorer i polispraktikens har på polismännens 
prestationer är det stora problemet inom det svenska polisväsendet. Jag kommer i 
nästföljande avsnitt analysera polispraktiken med stöd av PGM.  
                                                 
59 Det är orealistiskt (jämfört med fördelningen vid Seligman och Schulmans studie) att en så pass liten del (de 
fåtal procent som står för en stor del av produktion) av polispersonalen skulle få höga värden om man mäter 
deras emotionell grundton, medan huvuddelen skulle ha mycket låga värden (de som har en låg produktion). 
Sannolikt är påverkan inom polisen så stark att även prestationen hos personal med en positiv emotionell 
grundton sjunker snabbt. Att faktorer i polispraktiken har en stor negativ inverkan på arbetsprestationen har 
också styrkts av uttalanden från polismän med en hög produktion. 
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3.3 Analys av polispraktiken med stöd av den praktikgeneriska 
modellen60 

3.3.1. Nio definierade problemområden 
 
Om en polis börjar sin anställning vid tjugofem års ålder har han med nuvarande 
pensionssystem ytterligare cirka tjugo år kvar att arbeta när han eller hon tjänstgjort i 
femton år. De som passerat femton tjänsteår, vilka ingår i den sista åldersindelningen i 
den kvantitativa studie som jag gjort, är således ofta inte i slutet av sin yrkeskarriär, 
utan i mitten. Det måste anses som ett stort problem att en så pass stor del av 
personalstyrkan, som har en låg produktion, befinner sig i mitten av sin yrkeskarriär. 
Andra forskare har gjort liknande slutsatser. Dantzker (1994) fann att de mest nöjda 
polismännen i medelstora polisorganisationer i södra USA var de mellan tjugo och 
tjugofem år, men pekade på att över åttio procent av polismännen var mellan tjugosex 
och fyrtiofem år. Av den anledningen menar Dantzker att polisen måste undersöka hur 
man skall kunna öka arbetstillfredsställelsen i den lite äldre gruppen av poliser, särskilt 
med tanke på att dessa har ett antal år kvar inom organisationen (ibid.). Buzawa, 
Austin och Bannon (1994) lyfter också fram att polisorganisationen står inför ett stort 
och växande problem att få äldre yttre tjänstgörande uniformerade poliser att inte tappa 
sugen och få dem som redan resignerat att återfå arbetsglädjen.  
 
Att tydliggöra och analysera vad det är i polispraktiken som gör polismännen 
frustrerade är det första steg som bör vidtas, för att det skall finnas en möjlighet att 
kunna komma tillrätta med en bristande arbetsprestation. Med stöd av ett stort antal 
intervjuer runt om i landet sammanställde jag polismännens framförda åsikter rörande 
vilka faktorer som de upplevde ha en negativ påverkan på deras arbetsprestation. De 
olika faktorerna inordnades i nio olika kategorier: 
 
1. Missnöje med nuvarande ledning, sätt att styra org. och verksamhetsuppföljning 
2. Lagstiftning uppfattas som oklar/otillräcklig i förhållande till polisens uppgifter 
3. Missnöje med hur rättssystemet fungerar 
4. Missnöje med omorganisationer 
5. Bristfällig återkoppling/feedback 
6. Bristfällig utbildningsverksamhet 
7. Bristfälliga utvecklingsmöjligheter 
8. Inneffektiv avrapportering/svåranvända IT-system 
9. Kollegors negativa inverkan 
 
Efter att jag analyserat och inordnat personalens framförda synpunkter i nio olika 
kategorier genomförde jag ytterligare intervjuer61 runt om i landet. 
Närpoliserna/ordningspoliserna fick vid dessa intervjuer ange om62 och i sådana fall 

                                                 
60 Goldkuhl & Röstlinger (2004). 
61 Drygt hundra stycken. 
62 0 eller 1. 
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hur63 de upplevde styrkan på den negativa kraft som de faktorer som ingick i 
respektive kategori stod för64. 
 
Vilka faktorer som polispersonalen främst upplever påverka deras arbetsprestation 
negativt varierar mycket. En del poliser menar att en viss faktor är viktig, medan andra 
lyfter fram andra faktorer. Det verkar också vara så att många små irritationsmoment 
så småningom leder till en frustration, utan att personalen kan peka på en viss 
avgörande faktor. Det är helheten och kombinationen av olika faktorer som inverkar 
på personalens arbetsprestation. En mer detaljerad beskrivning av de nio kategorierna 
kommer äga rum i kapitel fyra, där jag redovisar resultatet av intervjuerna, men först 
skall jag göra en mer övergripande analys av polispraktiken med stöd av PGM 
(Goldkuhl & Röstlinger, 2004). Min uppfattning är att PGM kan underlätta en 
förståelse för hur olika faktorer i polispraktiken kan inverka på arbetsprestationen. 
 

3.3.2 Uppdrag 
 
I PGM definieras fyra olika uppdragstyper: 
 

- Resursuppdrag 
- Rolluppdrag 
- Produktrepertoar   
- Produktbeställning 

 
Det görs en skillnad mellan olika slags uppdragsgivare. En försörjningsuppdragsgivare 
anger hur mycket resurser som skall nyttjas för att uppnå ett visst resultat 
(resursuppdrag). En rolluppdragsgivare anger vilka typer av arbetsuppgifter och typer 
av produkter/resultat som en producent skall framställa (rolluppdrag), vilket leder till 
en viss produktrepertoar. En klient önskar få arbetsmoment utförda 
(produktbeställning) utifrån aktuell produktrepertoar.  
 
Polispraktiken omgärdas av en mängd uppdragsgivare som har olika krav på 
polisarbetet. Ekman (1999) belyser att polisarbetet omgärdas av olika kravställare. Han 
menar att olika kravställare önskar styra polisarbetet. Kraven uttrycks i olika former. 
En del är uttryckta av personer till exempel i direkta möten mellan polis och 
medborgare, andra uttrycks i texter om polisarbete (ibid.). 

                                                 
63 Värderas i skala 1-10 (om personalen uppfattar att det finns en negativ kraft). 
64 Se vidare avsnitt 9.2.1 ”Forskningsfråga nr 3” (Metodkapitlet). 
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Figur 3-3: Polisarbetet omgärdas av olika kravställare, Ekman (1999)65.  
  
 
Goldkuhl & Röstlinger (2004) skriver att motstridiga uppdrag är en orsak till problem 
och negativa effekter i verksamheter. Lundquist (1991) påpekar att anställda inom 
offentlig verksamhet ofta hamnar i en konflikt på grund av motstridiga förväntningar 
och krav. Tjänstemännen blir dels styrda av politiker genom olika former av 
förvaltningsstyrning, dels styrda från överordnade tjänsteman inom den egna 
myndigheten eller eventuellt från en överordnad förvaltningsmyndighet och dels 
styrda av medborgarnas förväntningar och krav (ibid.). Min uppfattning är att många 
av de problem som närpoliserna/ordningspoliserna anser skapa en frustration kan 
kopplas till konflikter mellan olika uppdrag. 
 
För det första föreligger ofta konflikter rörande olika klienters önskemål. Medborgare 
har kanske ringt in och klagat på, som de uppfattar, en störande samling människor. 
De som ringt är kravställare, men är det skäl för ett ingripande? De som skall bli 
utsatta för polismannens eventuella ingripande är också kravställare, så till vida, att de 
har ett krav att kunna umgås genom att stå och prata i ett gathörn en varm sommarnatt. 
Är det rimligt att vidta en viss åtgärd? Att genomföra ett uppdrag som initierats från en 
klient innebär ofta inom polispraktiken att en annan medborgare kommer bli föremål 
för en åtgärd som denne inte är intresserad av att bli utsatt för. Två intressen står 
vanligen emot varandra.  
 
Det föreligger ofta konflikter mellan rolluppdrag och olika klienters önskemål. Ett 
exempel på detta är när en bil parkerats på en annans parkeringsplats. Klienten som tar 
kontakt med polisen önskar få den felparkerade bilen borttransporterad. I polisens 
officiella produktrepertoar ingår dock inte denna åtgärd, utan den skall skötas av annan 
myndighet. Närpoliserna/ordningspoliserna uttrycker ofta sin frustration över att de 
inte har ett tillräckligt stöd för att lösa olika intressekonflikter på ett som de anser 
önskvärt sätt (se vidare avsnitt 4.2 ”Lagstiftning uppfattas som oklar/otillräcklig i 

                                                 
65 Se även Broderick (1977) som gjort en liknande uppställning av polisarbetets olika kravställare. 
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förhållande till polisens uppgifter” och avsnitt 4.3 ”Missnöje med hur rättssystemet 
fungerar”). 
 
En annan form av rollkonflikt utgörs bl.a. av det uppdrag polisen har att minska antalet 
skadade och döda i trafiken genom att se till att trafiklagstiftningen efterlevs. 
Medborgare kommer härigenom att bli föremål för åtgärder som de vanligen inte är 
intresserade av att bli utsatt för. Polismannen har på grund av andra rolluppdrag ett 
behov av att ha en god kontakt med lokalsamhället, bl.a. för att kunna klara upp brott 
och komma tillrätta med olika former av problem i samverkan med andra aktörer. Att 
rapportera personer för brott som polismannen har kontinuerlig kontakt med och 
förväntas få hjälp av kan vara problematiskt. På mindre orter med ett väl utbyggt 
kontaktnät blir detta förhållande särskilt tydligt. Rolluppdrag från 
organisationsledningen t.ex. i form av policies, mål och riktlinjer som innebär att 
polismännen skall utföra ett visst antal rapporter kan upplevas som mycket 
frustrerande (se vidare 4.1 ”Missnöje med nuvarande ledning, styrning och 
verksamhetsuppföljning”).       
 
Andra former av rolluppdragskonflikter uppstår när det finns riktlinjer om att 
verksamheten skall organiseras på ett sätt som motverkar möjligheten att uppfylla 
andra rolluppdrag. Ett exempel på detta är strävan efter att slå samman 
kommunikationscentraler till större ledningscentraler. Syftet är att öka effektiviteten 
genom en central styrning. Samtidigt finns en risk att ledningscentralens kontakt med 
lokalsamhället och polismännen försämras, vilket bl.a. minskar möjligheten att klara 
upp brott (se vidare avsnitt 4.4 ”Missnöje med omorganisationer”). Externa aktörer är i 
många fall både resursuppdragsgivare och rolluppdragsgivare, vilket gör att det ofta i 
resursuppdragen finns hänvisning till rolluppdragen. Det är inte ovanligt att 
resursuppdrag/rolluppdrag innehåller olika former av produktionsmål och krav på 
redovisningar som personalen upplever motverka andra rolluppdrag (se vidare avsnitt 
4.1 ”Missnöje med nuvarande ledning, styrning och verksamhetsuppföljning”). 
 
Lipsky (1980) skriver att närbyråkraternas66 arbetsuppgifter karaktäriseras av 
konfliktfulla och oförenliga mål (ibid.), t.ex. att besöka en skola istället för att lägga 
tiden på annan verksamhet eller att prioritera att utreda ett visst ärende framför ett 
annat. Klienter har ofta ett önskemål om att just deras behov skall uppfyllas. 
Resursuppdragsgivare hamnar ofta i ett dilemma när det gäller styrning av 
polisverksamheten. Om de anger att en viss typ av brottslighet skall nedprioriteras 
innebär det mer eller mindre en avkriminalisering av denna brottstyp. Det gör att det är 
sällsynt att det anges vilka aktiviteter som skall nedprioriteras. Vanligen anges bara att 
vissa aktiviteter skall prioriteras. Lipsky framför att det i de flesta fall inte är möjligt 
att de tilldelade resurserna skall räcka till för att tillgodose alla de uppgifter som 
åligger organisationer där närbyråkrater verkar (ibid.). Det kan upplevas frustrerande 
och gör att olika former av normer rörande vilka arbetsuppgifter som skall prioriteras 
och hur de skall utföras blir viktiga i polispraktiken. Till viss del går uppdrag och 
normer in i varandra i polispraktiken, bl.a. genom att olika former av lagstiftning blir 
avgörande för polisens produktrepertoar, vilket leder oss in på nästa avsnitt. 
                                                 
66 Till vilka Lipsky bl.a. räknar polismännen. 
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3.3.3 Normer 
 
Lundquist (1991) beskriver att det kan hända att medborgarnas önskemål kommer i 
strid både med överordnades förväntningar och krav samt med vilka åtgärder som går 
att vidta med stöd av rådande lagstiftning. 
 

  
 
Figur 3-4: Tjänstemannen utsätts för motstridiga krav67 (Fritt efter Lundquist, 1991) 
 
 
En etisk konflikt uppträder då det i valsituationer föreligger motsättningar mellan två 
hänsynstaganden, och det är helt uppenbart vilket av dem som tjänstemannen bör 
föredra i etisk synvinkel. Det står alltså klart för aktörerna vilken åtgärd som är den 
goda och rätta eller onda och orätta (ibid.). 
 
Ett etiskt dilemma uppträder i valsituationer, då två eller fler hänsynstaganden står i 
motsättning till varandra och det inte är givet vilken som är optimal ur etisk synvinkel. 
Vad man än väljer blir resultatet inte helt tillfredsställande (jfr Rhodes 1986; Bailey 
1962). Etiska dilemman uppstår också i valsituationer, då en i sig god åtgärd leder till 
onda effekter och då en i sig ond åtgärd leder till goda effekter (Lundquist, 1991). 
 
Etik kan delas upp i olika nivåer (ibid.): 
 

1. Den egna etiken i form av de föreställningar om gott och ont, rätt och orätt som 
individen alltid bär med sig.  

2. Professionsetik hänger samman med tjänstemannens utbildning och yrkeskår.  
3. Förvaltningsetik gäller alla verksamheter i förvaltningen. Den kan omfatta 

varianter så att exempelvis olika myndigheter eller delar av myndigheter har 
delvis olika tyngdpunkter i sina etiska föreställningar.  

 
En klassisk organisationsforskare är Weber. Weber menar att tjänstemannen måste 
lyda, även om han själv anser att innehållet i de beslut han verkställer strider mot god 
moral. Om den överordnade, trots invändningar, insisterar på att ordern ska verkställas 
skall den utföras. Utan denna disciplin, menar Weber, skulle hela 
förvaltningsapparaten falla samman (Weber, 1921). 
                                                 
67 Se även Jenner (1995) som gjort en liknande uppställning, men som har med en ytterligare ruta: ”Kollegor”. 
Han redovisar dessutom vilket förhållande polismannen har till respektive kravställare: Lagen – lydnad, chefer 
(överordnade) – lojalitet, Medborgare – hänsyn och kollegor – solidaritet. 

Lagar 

Chefer Tjänstemannen Medborgare 



Kap 3 – Polispraktikens betydelse för polisers arbetsprestation 

 - 42 -

Justitieombudsmannen har framfört liknande åsikter: 
 
”Jag vill därvid särskilt framhålla att medborgarna – om varje tjänsteman skulle äga frångå lagen, 
när han för sin del finner sådant påkallat av ömmande skäl – icke skulle kunna förutse hur 
myndigheterna komma att handla, med påföljd att själva grunden för rättssäkerheten och möjligheten 
att planera för framtiden rubbas till allvarligt men för ordning och trivsel i samhället.” (JO, 1964) 
 
Lundquist (1991) framför att å ena sidan kräver vi att tjänstemännen ska vara etiskt 
autonoma, lyhörda och flexibla. Å andra sidan vill vi att det ska vara neutrala, lojala 
och tekniskt kompetenta. En extrem version av den Weberska ståndpunkten företräder 
den nazistiska massmördaren Eichmann (ibid.). Eichmann frånsäger sig ett personligt 
ansvar genom att hänvisa till ansvarighetslinjen i hierarkin68: 
 
”Om inte jag hade suttit på den posten, skulle någon annan varit tvungen att fälla samma avgöranden 
på grundval av de befintliga direktiven, förordningarna och bestämmelser från sektionens 
överordnade.”  
 
Knutsson och Granér (2001) beskriver att polismannen har ett krav på sig att följa de 
regler som finns. Annars skulle det resultera i anarki. Ett annat argument är att polisen 
har genomförandeansvar för demokratiskt utformad politik. Genom att vara alltför 
självständig skulle tjänstemannen åsidosätta de demokratiska spelreglerna. De (ibid.) 
hänvisar i detta sammanhang också till Eichmann som en extrem ståndpunkt på att 
följa den hierarkiska ordningen. Eichman dömdes till döden för att ha förbrutit sig mot 
mänskliga rättigheter, trots att han lytt Adolf Hitlers order och dessutom handlat inom 
tredje rikes lagar. Nürnbergrättegången slog dock fast att det måste finnas situationer 
där den blinda lydnaden är ohållbar. Eichmann borde ha följt sitt samvete och handlat 
utifrån ”den naturliga lagen”. En enskild tjänsteman måste själv göra etiska 
övervägande för det moraliska ansvaret kan inte överföras på andra aktörer (ibid.). 
Knutsson och Granér (ibid.) fortsätter med att hänvisa till FN:s regler för polisers 
uppträdande, och Europarådets deklaration om polisen, vilka slår fast att principerna 
om mänskliga fri- och rättigheter är överordnade myndighetsbeslut. Artikel 2 (UN, 
1979): 
 
”I sin tjänsteutövning skall polismän respektera och skydda mänsklig värdighet samt bevara och 
försvara allas mänskliga rättigheter.” 
 
Ovanstående FN-artikel gör, om vi skall använda Lundquists (1991) termer, att 
polismannen hamnar i ett etiskt dilemma. Det är en mänsklig rättighet att inte utsättas 
för brott. Polismannen skall se till att människor inte drabbas av brott. Det finns dock 
lagar och regler som många gånger begränsar polismannens möjlighet att försvara 
mänskliga rättigheter. Samtidigt är syftet med dessa lagar och regler att de skall 
skydda medborgarna från att statsmakten, i form av polisen, kränker deras mänskliga 
rättigheter. Kan en polisman bryta mot en regel eller lag för att en viss person är på 
väg, eller med hög sannolikhet är på väg, att kränka femtio andras personers mänskliga 
rättigheter? Kan en polisman undvika att vidta en handling mot en person som är på 
väg att kränka andras mänskliga rättigheter, genom att hänvisa till en regel som 
förhindrar honom att vidta en åtgärd? 
                                                 
68 Citerad i Lundquist (1991). 
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Lundquist (1991) frågar sig om vi skulle vara nöjda med en rent weberskt byråkrati? 
Nej, en sådan skulle vara okänslig, omänsklig, stelbent, lydig men utan initiativ och 
framför allt, okänslig för etisk kritik utom när denna kommer som lagar eller 
instruktioner från överordnade. Skulle vi vara nöjda med en ren mänsklig, flexibel och 
situationsinriktad byråkrati? Nej, en sådan skulle leda till olikhet inför lagen, brist på 
koordinering och olydnad gentemot politiska direktiv. Båda typerna är långt ifrån 
idealiska (ibid.). 
 
Merton tar i viss mån upp samma problematik genom att rikta uppmärksamheten på 
vad han kallar byråkratins dysfunktioner. För att uppnå ett förutsägbart handlingssätt 
måste byråkratin bygga på ett opersonligt förhållningssätt och strikt regeltillämpning. 
Men just betoningen av regler kan leda till att de kommer att betraktas, inte som medel 
att uppnå ett mål, utan som ett mål i sig (Merton, 1940). 
 
Smith (1983; 1986) framför att polismannen är utsatt för inte bara en, utan tre ganska 
olika typer av normer som kan komma i konflikt. Det finns presentationsnormer, 
genom vilken organisationen rättfärdigar sin existens. Sedan finns det normer vars 
syfte är att säkerhetsställa att vissa typer av handlingar genomförs på ett korrekt sätt, 
till exempel regler att vissa typer av åtgärder kräver att ett befäl fattar ett beslut för att 
de skall kunna genomföras. Slutligen, påpekar Smith, finns det normer för hur arbetet 
skall bedrivas. De är ofta informella och för poliserna framstår ofta dessa normer som 
vanligt sunt förnuft, och de kan inte bli explicitgjorda i generellt uppställda regler 
(Smith & Gray, 1983; Smith, 1986). 
 

3.3.3.1 Presentationsnormer 
 
McCormack (1996) skriver att skillnaden mellan hur saker och ting fungerar i 
verksamheten och hur verksamheten presenteras gör att det utvecklas regler där 
organisationens presenterade verklighet kan bli de gällande normerna (ibid.) – till 
skillnad mot de normer polispersonalen anser sig vara lämpliga att handla efter. Ett bra 
exempel på detta visar Manning (1977) när han redovisar hur en polisman tog hand om 
två tonårstjejer som lämnade en fest mycket sent på natten på grund av att de blivit 
antastade av en full man. Tjejerna beslutade sig för att gå hem. Polismannen var orolig 
för tjejernas säkerhet och skjutsade hem dem. Polismannens åtgärd värdesattes av de 
inblandade, men när tjejernas pappa skrev till polismannens överordnade för att visa 
sin uppskattning blev polismannen informellt bestraffad på grund av att reglerna 
förbjöd att polisfordon användes i detta syfte (Manning & van Maanen, 1977).    
 
Ericsson (1981) kallar presentationsnormerna för ”organisations-
hyckleri/skenhelighet” (organizations hypocrisy); för polismännen är mycket 
medvetna om skillnaden mellan det som presenteras utåt och hur organisationen 
egentligen fungerar. En annan forskare som gjort liknande iakttagelser är Brunsson 
(1993). Presentationsreglerna väcker ofta polismännens frustration och kan även 
motverka effektiviteten på ett mer direkt sätt (se vidare avsnitt 4.1 ”Missnöje med 
nuvarande ledning, styrning och verksamhetsuppföljning”). Ivarsson Westberg (2004) 
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pekar på att denna typ av presentationsregler, som han kallar legitimerande 
administration, har blivit allt viktigare inom det svenska polisväsendet och 
polisorganisationens nedlagda resurser för att tillgodose dessa normer har ökat kraftigt. 

3.3.3.2 Formella normer 
 
Johansson (1992) framför att detaljstyrning och strikt tillämpning innebär att 
tjänstemannen kan ta skydd bakom reglerna. Där blir han oåtkomlig för moraliska 
ställningstaganden, och kan därigenom lämna medmänskliga hänsynstaganden åt 
sidan. Han är varken moralisk eller omoralisk utan amoralisk. Han handlar inte, han 
handlägger (ibid.). Johansson hänvisar till Lipsky (1980) som menar att  
gräsrotsbyråkrater69 verkar i situationer som är alltför komplicerade och dynamiska för 
att kunna reduceras till formella regler och instruktioner. 
 
Goldkuhl & Röstlinger (2001) pekar på att en folklig förankring kan innebära att 
medborgarna har ett mer direkt inflytande över verksamhet och beslut70. Här är 
honnörsorden brukarinflytande och brukaranpassning. Detta innebär dels att 
interaktionen mellan brukare och myndighetspersonal organiseras så att brukare kan 
komma till tals på ett klart och enkelt sätt. Det innebär en stark strävan att anpassa 
verksamheten och den service som produceras till enskilda brukares önskemål. Detta 
betyder en betoning av individualiserad service i viss motsats till de, enligt 
representationsperspektivets, formulerade kraven på likhet och rättvisa. Det blir i detta 
fall snarare brukare och myndighetspersonal som formar politik. Här betonas den 
folkliga förankringen och legitimiteten hos verksamheten71 (ibid.). 
 
Johansson (1992) påpekar vidare att gräsrotsbyråkraten skall använda sitt 
handlingsutrymme i utförandet av arbetsuppgifterna till att göra egna bedömningar, för 
att därigenom anpassa regelsystemet till konkreta ärenden. Konflikten mellan att vara 
organisationsrepresentant och människa är alltså inbyggd i hans roll som 
gräsrotsbyråkrat. Johansson har, liksom Lundquist ovan, uppfattningen att det inte 
finns några enkla lösningar på förhållandet mellan likabehandling och individuella 
hänsynstaganden. Hur man än gör innebär det både för- och nackdelar för klienterna: 
detaljstyrning och strikt regeltillämpning medför rättsäkerhet, men också stelbenthet, 
rigiditet och att det dessutom ibland kan uppfattas som orättvist att behandla alla lika. 
Tillämpar man å andra sidan ramstyrning och flexibel regeltillämpning ersätter man 
visserligen rigiditeten med individuell situationsanpassning, men istället riskerar man 
en godtycklig klientbehandling, rättssäkerheten försvinner. Alternativen är i detta 
sammanhang inte antingen eller, utan i praktiken sker en avvägning utifrån vad som  
i ett givet politiskt läge anses vara ”lagom” (ibid.). 
 
Reuss-Ianni (1993) gör en distinktion mellan gatukultur och administrativ kultur72 
inom polisen, och beskriver hur två konkurrerande perspektiv på procedurer och praxis 
                                                 
69 Till vilka polismännen räknas. 
70 Verksamhet som skapande av politik till skillnad från ett perspektiv där det är politiska beslut som 
implementeras i verksamheten. 
71 Se även Hjern (1996). 
72 Se även Holgersson (2001) beträffande Golvets respektive det Teoretiska perspektivet i en verksamhet. 
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är i konflikt med varandra. Hon menar att man närmast kan se på förhållandet mellan 
dessa regler och olika praxis som ett spel i hur poliser på gatan genom ord och 
handling prövar att överlista och utmanövrera påbud och direktiv som ges av 
ledningen (ibid.). Personalen framför ofta att de känner en frustration över det stora 
avståndet till ledningen och att verksamheten ses ur två helt skilda perspektiv (se 
vidare avsnitt 4.1 ”Missnöje med nuvarande ledning, styrning och 
verksamhetsuppföljning”). 
 
Ekman (1999) skriver att det genom texter, t.ex. olika former föreskrifter, skapas en 
bild av praktiken. Texterna, enligt Ekman, reducerar därmed osäkerhet kring 
polispraktiken och säkrar intrycket av att staten styr och kontrollerar polisen, trots att 
så inte är fallet. Han redovisar ett antal skäl till existerande skillnader mellan text och 
praktik; nämligen dels att aktörer inte känner till eller vill förstå texten, dels att aktörer 
inte kan eller vill följa texten (ibid.).  
 
Wilson (1968) har belyst svårigheterna framför allt i den patrullerade polismannens 
arbetssituation. Svårigheter i arbetet uppstår lätt genom oklarheter i vad som avses 
med t.ex. "olämpligt uppträdande” och ”förargelseväckande beteende”. Tolkningarna 
varierar med situationen och miljön samt med polismannens och andras olika åsikter, 
erfarenhet, ålder, nationalitet etc. Andra svårigheter sammanhänger med att polismän 
skall upprätthålla lagar vars berättigande ibland allmänt ifrågasätts (ibid.). 
 
Holmberg (1999) har uppfattat att polismännen gör anmärkningar och använder 
begrepp som att kollegan borde få ”författarhonorar”, vilket Holmberg menar tyder på 
att det inte är ovanligt att man genomför ett ingripande som man i efterhand måste 
rättfärdiga genom att ”skriva sig fri”. Man kan vara tvingad att ”skriva sig fri” för att 
man själv handlat överilat eller oberättigat, men det kan också bero på att man handlat 
förnuftigt i sammanhanget, men att det saknats lagstiftning för den handling man 
vidtagit eller ej vidtagit (ibid.). Bittner (1975) har funnit att det inte är ovanligt att den 
egentliga lagstödsmässiga grunden till ett ingripande ofta är irrelevant i förhållande till 
den konkreta lag som kommer i användning. Man hittar t.ex. ett lagstöd för att 
frihetsberöva någon, trots att grundorsaken till ingripanden inte möjliggjorde ett 
frihetsberövande (ibid.). Det är vanligt att polismännen uttrycker sin frustration över 
att lagstöden är otillräckliga i förhållande till de uppgifter polismännen skall lösa (se 
vidare avsnitt 4.2 ”Lagstiftning uppfattas som oklar/otillräcklig i förhållande till 
polisens uppgifter”). 
 

3.3.3.3 Normer som uppstår i poliskollektivet 
 
Ekman (1999) framför att polisarbetet utmärks av en mångfald av situationer och ett 
stort inslag av det oväntade. Detta ska styras av abstrakta texter. Det uppstår ett gap - 
en osäkerhet om hur texterna ska tolkas. Poliserna delar den osäkerheten och måste 
hantera gapet mellan abstrakta texter och konkret praktik. Osäkerheten reducerats i 
småpratsprocessen mellan poliser, där beslut om praktik (i det här fallet tolkningar av 
texter) växer fram över tiden. I småprat mellan poliser formas en kompassriktning att 
följa i en praktik fylld av många och ofta motstridiga normer. De föreställningar som 
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formas i småpratet navigerar poliserna igenom polisarbetets dilemman. De socialt 
delade normerna är starka i relation till de normer som uttrycks i skrivna texter och av 
chefer. Sammantaget, menar Ekman, gör närheten till våldet, polisarbetets mångfald, 
ett stort inslag av det oväntade, det fysiska avståndet till chef och närheten till andra 
poliser, att relationerna mellan poliser blir viktigta för att förklara polisarbete (ibid.). 
 
Wilson (1968) påvisar att polisens verksamhet främst inte handlar om att hantera 
lagen, utan om att hantera människor. Klockars och Green (1991) omtalar detta som 
”konventionell visdom” rörande ordningspolistjänsten, och diskuterar grunderna till 
det de kallar polissociologiskt snusförnuft. De understryker att kriminalitet, som utgör 
cirka trettio procent (deras undersökning bygger på registerdata) av händelserna, spelar 
en underordnad roll i polisens arbete. De menar att deras resultat, inte på något sätt, 
kan ge upphov till sensationspräglade överskrifter om att det utkämpas ett väldigt krig 
mellan polisen och de kriminella. De menar att de duktiga poliserna är återhållsamma 
med att bruka makt. Men när omständigheterna kräver det, brukar de makten på ett väl 
övervägt sätt – inte för lite, inte för mycket. Man lär sig inte dessa färdigheter först och 
främst genom att försöka bli karatemästare och expert i vapenhantering, menar 
Klockars och Green, utan genom att utveckla människokunskapen (ibid.).  
 
Finstad (2000) har liknande uppfattning och menar att den gode hantverkaren anpassar 
sitt rollspel efter vad han önskar uppnå. Den gode hantverkaren gör kontinuerliga 
avvägningar och tar hänsyn till om han skall betona sin ålder i ingripanden och 
uppträda mest som ung eller gammal, om han eller hon skall betona sin 
könstillhörighet och uppträda mer som man (beträffande de manliga poliserna) eller 
som kvinna (beträffande de kvinnliga poliserna), om han skall uppträda som en resolut 
kriminalitetskontrollant eller som en hjälpsam trygghetsskapare. Det är viktigt att 
poängtera att allmänheten inte skall kunna se att det ofta är ett skådespel som bedrivs 
ute på gatorna och i de privata sfärerna; de flesta poliser är inte så stränga som det låter 
när någon tillrättavisas. Det förekommer också mycket polisskådespel ”backstage”, 
d.v.s. på polisstationen bland polispersonal, för att t.ex. återge anekdoter. Hon antar att 
polisen bedriver mer rollspel än allmänheten och att polismän därför är överlägsna 
också när det gäller att behärska ”intryckskontrollen”. I en viss form av poliskontakt 
småpratar polispersonal trevligt och skämtar med allmänheten, och omvänt. När det 
inte har hänt något speciellt blir det möjlig att föra samtal och få till en ny typ av 
dialog. Detta som innebär att producera ”socialt lim” är antagligen det allra mest 
underrapporterade av alla polisinitiativ. En konverserande polis uppmuntrar också 
andra att konversera (ibid.). 
 
Humorn är ett viktigt inslag i polispraktiken (Ekman, 1999; Finstad, 2000; Granér, 
2000; Green, 1992). Poliser bemöter nästan undantagslöst både ”busar” och ”svennar” 
vänligt och ofta med ett skämt (Ekman, 1999). Finstad (2000) menar att poliser i det 
stora hela behärskar småpratets konst, d.v.s. att finna tema och samtalsämnen som 
förbrödrar framför att splittra. Polisen tar sig an rollen som relationsarbetare; att inte 
göra konflikter större; att undersöka och helst göra upp händelsen på stället. Hon 
menar att hon inte skulle ha varit lika tålmodig som många poliser, och att det kanske 
berodde på att hon blev uppgiven för att hon inte trodde att personer kunde vara så till 
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den graden krångliga, oförnuftiga, otaktiska och ”ödeläggande” för sin egen sak som 
flera av dem var (ibid.). 
 
Förhållningssättet som polismannen har, menar Finstad, är erfarenhetsbaserad och 
bygger på kombinationen av den enskilda personens erfarenhet och poliskollektivets 
samlade erfarenhet (ibid.). Sutherland och Cressey (1970) skriver att polisernas 
uppträdande är inlärt och har uppstått genom en interaktion med andra människor. De 
mesta av detta lärande uppstår i vad Sutherland kallar ”intimate personal groups” 
(intima/förtrogna/mycket närstående grupper av människor). I dessa grupper lär sig de 
nya poliserna att bli poliser. De lär sig inte bara tekniker för att utföra arbetet, utan 
också motiven, attityderna, drivkraften bakom olika agerande som en del av 
yrkesrollen (ibid.). Wenger (1998) skriver om begreppet ”Communities of Practice”, 
Wenger redovisar ingående hur människorna i denna samling skapar regler, språk, 
meningsfullhet, gemenskap, lärande, handlande m.m. Dessa samlingar gör att 
människorna får en syn på sig själva. De hjälper dem att skapa en identitet (ibid.).  
 
Wilson (1968) anser att det rådande synsättet inom organisationen påverkar hur det 
enskilda polisarbetet utförs. I en organisation som utmärks av att vara 
”väktarpräglad73” – läggs vikten på att hålla ordning och skapa fred. I den 
”legalistiska” polisorganisationen prioriteras att bekämpa brott. I en ”service 
orienterad” organisation försöker polismännen uppnå lokalsamhällets förväntningar. 
Ordningspolistjänsten i ett distrikt blir därför inte lika som ordningspolistjänsten i ett 
annat distrikt. Detta visar sig först och främst genom att vissa divisioner är mera aktiva 
än andra, d.v.s. lägger större vikt vid att ta egna initiativ av typen stanna och 
kontrollera (ibid.).  
 
Flera forskare pekar på att patrullsammansättningen har en stor betydelse för hur det 
enskilda polisarbetet utförs (Finstad, 2000; Sørensen & Hetle, 1990). Jag har gjort 
liknande iakttagelser. Finstad (2000) pekar på att ålder och kön har betydelse för olika 
patrulleringsstilar. Den nyutexaminerade kan prata med en bråkmakare i evigheter, 
medan den äldre omedelbart känner att det inte hjälper med förnuft och 
övertalningskonster. Men unga och äldre hävdar också att äldre poliser har en större 
förmåga att vända ryggen till och inte ta strid för allt (ibid.). Det finns andra forskare 
som betonar patrullsammansättningens betydelse för olika patrulleringsstilar, t.ex. 
Sørensen & Hetle (1990). Dessa två forskare delar upp patrullerna i aktionspatrullen, 
ansvarspatrullen, servicepatrullen och den pragmatiska patrullen: 
 
Aktionspatrullen består av två väldigt unga män med ungefär lika social bakgrund och 
ungefär lika intressen. Uppdrag som inte kan lösas raskt och effektivt har en tendens 
till att bli definierade som icke polisarbete. Detta par plågas av rastlöshet när det är 
lugnt på radion. Rastlösheten leder emellertid inte till företagsamhet. De upphör hellre 
med verksamheten och åker till polisstationen framför att ta sig an egna förebyggande 
uppdrag (ibid.). 
 

                                                 
73 Jag har översatt det engelska ordet ”watchman style” till väktarpräglad. 
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Ansvarspatrullens arbetsmönster är präglat av påpasslighet och har som mål att 
representera polisen på bästa tänkbara sätt. De sträcker sig långt för att hjälpa, 
förmedla assistans och utföra uppdrag till punkt och pricka. ”Det var väl inte mer vi 
kunde ha gjort?” är en ständigt återkommande fråga. De upplever att de hela tiden kan 
finna ett slags facit för sina åtgärder med hjälp av vad de har lärt sig om polisarbete 
och de förväntningar situationen präglas av. Detta par är upptaget med att lösa 
uppdragen själva. De mobiliserar alla sina resurser, också sin juridiska kompetens 
(ibid.). 
 
Servicepatrullen försöker leva upp till andras förväntningar och deras egna initiativ 
blir ganska ringa i antal. Dialogen blir präglad av frustration och modlöshet av att inte 
räcka till. Efter att ha arbetat ett helt skift, gärna utan matpauser, konstaterar dessa sin 
egen otillräcklighet och sin ensamhet i kampen mot en stadigt tilltagande kriminalitet 
(ibid.). 
 
Den pragmatiske patrullen ser på polisarbetet som på vilket som helst annat jobb. 
Paret delar upplevelsen att polisarbetet varken är särskilt svårt, krävande eller givande. 
Men det skall likväl göras ordentligt (ibid.). 
 
En annan faktor, som bl.a. Finstad (2000) påtalar, är att polismannens beteende i en 
viss situation också är en produkt av händelser i närtid och långt tillbaka. 
Polispersonalen kastas in i en mängd olika situationer. I början av ett pass kanske de 
hjälper en dam som halkat på golvet, eller dirigerar trafik efter en bilolycka. I slutet av 
passet kanske de kontrollerar en snattares identitet eller medlar mellan vuxna personer 
som har druckit för mycket. I vardagens många scenskiften har polispersonalen inte 
alltid tid eller psykisk kapacitet att byta och inställa sig på att manuset är ett annat. En 
polisman med omskakande upplevelser om hur barn lider i en familj där föräldrarna är 
alkoholiserade, kan kanske ta till en brysk ton när han ber fulla bråkmakare att ”ta sig 
samman”. Den kumulativa effekten kan ödelägga lusten till att låta något bero. Man 
sätter en gräns. Det är på tiden att det blir en gräns satt. Ett sådant eftersläpande av vad 
som ligger till grund för ett beslut eller viss handling från polismannens sida är 
emellertid osynligt för allmänheten. Finstad framför att olika perspektiv på samma 
händelser är en viktig orsak till allmänhetens kritik av polisen. Kritiken kan komma i 
efterhand eller på platsen, men det är trots detta sällan förekommande att poliser måste 
bruka fysisk makt vid ingripanden eller gripanden; folk följer i huvudsak med till 
arresten frivilligt även om de verbalt kan protestera (ibid.). 
 
Mycket av det poliserna gör kan framstå som goda och rationella initiativ som att 
stanna och kontrollera en bil, men Finstad framför att det också finns mycket annat 
som kunde vara rationellt att göra, men som ordningspoliserna inte gör i samma 
utsträckning - som till exempel att lägga ner mycket tid på personer som varit utsatt för 
uppskakande inbrott. Ju starkare förväntningar man har om att fånga tjuvar, ju mindre 
blir man upptagen av till exempel att utföra serviceuppdrag och att prata med 
allmänheten (ibid.). Liknande iakttagelser har gjorts av Knutsson (1995b).  
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Knutsson (ibid.) framför att radiobilskulturen är något som poliserna skolas in i. Att 
lämna bilen och utföra fotpatrullering uppfattas som riskabelt eftersom 
utryckningsberedskapen anses komma i fara. Överhuvudtaget anses fotpatrullering 
vara en aktivitet utan verklig nytta – det är inget riktigt polisjobb74. Däremot är 
uppgiften att få fatt i ”riktiga” brottslingar i form av rånare, våldsverkare etc. högt 
prioriterad enligt denna radiobilskultur. Det är polismännen själva som i hög grad 
definierar vad det ”riktiga” polisarbetet egentligen består i (ibid.).  
 
Smith och Gray (1985) menar att ett bra gripande, enligt polismännen, kännetecknas 
av att det visar på kunnighet, beslutsamhet och fysisk styrka. Önskan att få ett riktigt 
uppdrag medförde att polismännen hellre var inaktiva än att de band upp sig med 
något som gjorde att man förlorade handlingsfriheten (ibid.). 
 
Rolluppdrag behöver inte vara satta på pränt utan kan vara resultat av en kontinuerlig 
och implicit praxis i en verksamhet (Goldkuhl & Röstlinger, 2004). Jag menar att 
ovanstående normer som t.ex. Knutsson (1995b) och Smith & Gray (1985) lyfter fram 
kan betraktas som egendefinierade rolluppdrag. I dessa rolluppdrag har slumpvis 
bilpatrullering med en ”målad”75 polisbil en framträdande roll, eftersom 
polispersonalen bl.a. verkar tro att det är detta arbetssätt allmänheten efterfrågar. 
Omfattande forskning76 visar dock att det varken ökar tryggheten eller minskar 
brottsligheten77.  
 
Det finns också en allmän vedertagen uppfattning bland polismännen, att korta 
utryckningstider har en avgörande betydelse för polisens effektivitet. Att vara 
tillgänglig för larm har en hög prioritet, framför Knutsson (1995b), även när det är 
lugnt på radion. Tid utan uppdrag disponeras efter eget godtycke och ansvaret är mer 
för tid än för område. Det innebär att prioriteten att vara tillgänglig är högre än att mer 
långsiktigt och samordnat försöka ta itu med ett lokalt problem (ibid.). Forskning 
pekar på att polisens förmåga att rycka ut snabbt efter ett samtal från allmänheten inte 
förbättrar förhållandet mellan antal gripanden och inrapporterade brott. Det har heller 
ingen avgörande betydelse för allmänhetens tillfredsställelse och det är ovanligt att det 
förhindrar ytterligare skador (Kelling & Lewis, 1979; Morris & Heal, 1981; Sherman, 
1997). Orsaken till detta är att samtalen från allmänheten är så fördröjda att det inte 
spelar någon roll hur mycket polispersonalen än försöker, de kan ändå inte komma till 
brottsplatsen tillräckligt snabbt. 
 
Närpolisernas/ordningspolisernas egna definierade rolluppdrag blir mycket starka i 
förhållande till andra rolluppdrag (se Ekman, 1999, om ”småprat”) och jag menar att 

                                                 
74 (Egen kommentar): Trots att forskning pekar på att fotpatrullering både kan påverka medborgarnas trygghet 
(t.ex. ”Newark experimentet” Police Foundation, 1981 ) och brottsligheten (”Flint-studien” Trojanowicz, 1982). 
75 Tjänstefordon där det tydligt framgår att det är en polisbil genom att det står ”POLIS” bl.a. på sidorna av bilen. 
76 se t.ex. Kelling m.fl. (1974); Houg & Clarke (1980); Morris & Heal (1981); Wycoff (1982); Loftin & 
MCDowall (1982); Heal & Morris (1985); Knutsson & Partanen (1986); Kelling (1988); Sparrow m.fl. (1990); 
Goldstein (1990); Hough (1996); Bayley (1998) och Waddington (1999). 
77 Det bör betonas att kriminologer, som t.ex. Bayley (1998) och Knutsson & Partanen (1986), påpekar att 
slutsatserna om effektiviteten av bilburen övervakning inte avser effekten av att ha en polis jämfört med att inte 
ha någon polis alls. 
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detta är en orsak till att bl.a. det problemorienterade polisarbetet haft svårt att slå 
igenom78. Flera forskare pekar på polisorganisationens bristande förmåga att 
implementera nya arbetssätt och skillnaderna mellan de normer som uttrycks i texter 
och det sätt som personalen arbetar på (Lipsky, 1980; Brodeur, 1998; McElroy, 1998; 
Ekman, 1999).  
 
Jag har funnit att det många gånger bara tar några månader innan de nya polismännen 
har fått klara och tydliga uppfattningar om, som de upplever, viktiga förhållningssätt i 
polisyrket. Trots att deras åsikter bygger på en mycket kort egen erfarenhet av 
polisarbetet är uppfattningar om vissa beteenden mycket bestämda. Vid diskussioner 
som jag har involverats i har det t.ex. visat sig vara vanligt att polismännen håller 
stenhårt fast vid en så pass betydelselös, men starkt förankrad norm att polisbilen skall 
parkeras med fronten utåt, trots att det i de flesta fall inte spelar någon roll och i vissa 
fall till och med är en nackdel att parkera polisbilen på detta sätt. Att en polisbil skall 
parkeras med fronten utåt är en oreflekterad sanning bland dessa polismän. En 
”sanning” som inte skall ifrågasättas. På samma sätt blir ”sanningar” som vikten av en 
hög tillgänglighet och nyttan med slumpvis bilpatrullering oftast snabbt accepterade 
bland de nya polismännen. Det är så man arbetar som polis. Punkt slut. 
Feedback och kunskapsutveckling, där information och utbildning används för att 
utveckla personalens normer i en viss riktning, är bristfällig inom polisen. 
Organisationen uppmuntrar heller inte i tillräckligt hög grad personalen att bli 
reflekterande praktiker79 (se vidare avsnitt 4.5 ”Bristfällig återkoppling/feedback” och 
avsnitt 4.6 ”Bristfällig utbildningsverksamhet”). Hansén och Hagström (2004) 
konstaterar att viktiga lärdomar i polispraktiken gått förlorade på grund av att det inom 
polisen saknas en kultur som uppmuntrar tillvaratagande av erfarenheter.  
 
Omorganisationer upplevs många gånger ha varit misslyckade (se vidare avsnitt 4.4 
”Missnöje med omorganisationer”) på grund av att personalen menar att de fått mindre 
möjligheter att utbyta information med andra kolleger. Yttre tjänstgörande personal är 
utspridda, färre i antal och kontakten med t.ex. de som tar emot samtal från allmänhet 
har blivit sämre. Kvaliteten på ”småpratet”80 har därigenom påverkats genom att det 
finns risk att färre aspekter vägs in i de normer som utvecklas (se vidare avsnitt 4.9 
”Kollegors negativa inverkan”).  
 

3.3.4 Underlag 
 
Goldkuhl & Röstlinger (2004) skriver att underlag är det som bearbetas och 
transformeras till ett resultat från en praktik. Verksamheter som behandlar personer, 
t.ex. sjukvård, har människor som underlag (ibid.).  
 

                                                 
78 Se även Lindgren (2004) som pekar på problemet med att få arbetet med brottsoffer att fungera på ett önskvärt 
sätt inom polisen. En av orsakerna till detta, menar Lindgren, är poliskulturen och brottsofferfrågans status. 
79 Beträffande begreppet ”Reflekterande praktiker” se t.ex. Schön (1983; 1987). 
80 Se Ekman (1999). 
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Egenskaper hos det som skall undersökas, utredas eller på annat sätt bli föremål för en 
åtgärd kan påverka polismannens möjlighet att lyckas med ett ingripande. Underlaget 
består av de personer, objekt, brottsplatser etc. som polismannen kommer i kontakt 
med. Personers uppträdande och t.ex. förhållanden på en brottsplats kan påverka 
polismannens arbetsprestation. Det finns ett starkt samband mellan egenskaper hos 
underlaget och polismannens egenskaper och förmåga att agera, t.ex. kan 
förutsättningar i form av storlek och styrka hos både gärningsman och polisman 
påverka gärningsmannens vilja att använda våld mot polismannen och även på annat 
sätt inverka på polismannens möjligheter att genomföra ett ingripande på ett önskvärt 
sätt.  
 
Intuitivt så vill de flesta poliser om det är bråkigt, hellre ha med sig en vältränad 
kollega som är över två meter lång och väger hundrafemtio kilo, än en kvinna på dryga 
en och sextio. Å andra sidan är en liten kvinna fysiskt underlägsen i de flesta 
situationer, och van att agera i den rollen. Jag har funnit81 att den stora polismannen 
inte alls behöver vara den som bäst kan hantera en pressad situation, när 
styrkeförhållanden är till polispatrullens nackdel. Den store polisen är kanske van vid 
att domdera, och kan bli osäker när styrkeförhållandet är det omvända, medan det för 
den lilla tjejen är ett normalt läge att var fysiskt underlägsen. Det är inget som stör 
henne. Hon är van att lösa situationerna på annat sätt än genom fysisk kraftmätning. 
Ibland går det dock inte att lösa en situation utan att bruka våld, men även i dessa fall 
är det inte säkert att den stora polisen är bättre än sin mindre kollega.  
 
En viktig personlig egenskap i dessa sammanhang är polismannens psykiska hårdhet. 
Bara för att en polis är liten behöver det inte betyda att han eller hon har lätt att ta till 
ett flyktbeteende och inte vågar att agera. Den lilla polisen kan vara som en liten ettrig 
”shiwawa-hund” och hänga kvar i en arm och vara helt omöjlig för den som skall 
omhändertas att skaka sig av. Hur patrullen lyckas beror givetvis dessutom på hur 
fysiskt stark och psykiskt störd den som polismännen blir tvingade att bruka våld mot 
är.  
 
Ett annat exempel på hur underlaget kan avgöra utfallet av ett ingripande är 
gärningsmannens förmåga att springa. Även i detta fall måste gärningsmannens 
egenskaper sättas i förhållande till polismannens egenskaper. En polisman som är 
löpare på elitnivå har givetvis större förutsättningar att springa ifatt en inbrottstjuv än 
den normalt tränade polisen. Samma förhållande råder beträffande en normalt tränad 
polis och en dåligt tränad polis.  
 
Underlaget kan även påverka arbetsprestationen på annat sätt, där polismannens 
egenskaper och förmågor har betydelse. Att polismannen behärskar flera språk eller 
har en utländsk bakgrund kan underlätta kontakten med personer med 
invandrarbakgrund. Men det är inte säkert. Det beror på vilket språk som den som 
polismannen träffar på kan. Att polismannen behärskar fem språk hjälper inte om den 
hon har kontakt med inte kan något av dessa språk. Att polismannen har en viss 
nationalitet kan också vara en nackdel vid vissa ingripanden, liksom att polismannen 
                                                 
81 Både vid intervju och deltagande observation. 
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har ”fel” kön för att kunna lösa en uppgift på ett önskvärt sätt i förhållande till det 
behov den polismannen kommer i kontakt med har i det aktuella fallet. 
 
Lipsky (1980) framhåller att polismän förväntas att vara objektiva, ojäviga och tydliga 
förespråkare och beskyddare av alla sociala segment i samhället, även om samhället i 
sig inte skyddar alla segment. Att kategorisera människor gör inte att närbyråkraten 
hinner med alla uppgifter som åligger dem, men det ökar möjligheten till en 
effektivisering. Skillnaden i bemötande av olika klienter beror ofta på att 
närbyråkraten föredrar att engagera sig i vissa klienter framför andra. Polismän 
grundar ofta beslut som berör människor på huruvida dessa personer har visat respekt 
eller ej (ibid.).  
 
Närbyråkraten förväntar sig att de flesta klienter kommer att gå att placera i någon 
fördefinierad kategori och börjar direkt med denna procedur. En polisman försöker 
finna yttre kännetecken såsom hur en person går, hur en person är klädd, eller 
utseendet på dennes bil – som stöd för sin kategorisering. Självuppfyllande profetior 
gör att de olika kategorierna förstärks, d.v.s. om polismannen framförallt kontrollerar 
personer beroende på ett visst utseende eller beteende – så ökar sannolikheten att 
personer med just detta utseende eller beteende misstänkts för brott. Vilket gör att 
polismannens uppfattning om att det finns skäl att kontrollera personer med detta 
utseende eller beteende blir än tydligare (ibid.).  
 
Även Holmberg (1999) pekar på risken att kategorierna blir självförstärkande och 
anser att varken polismannen i Köpenhamn eller Haag – generellt sett – är rasister. De 
jagar heller inte efter en speciell sorts människor. Han framför att poliser – liksom de 
flesta människor – är etnocentriska, d.v.s. en kriminell handling som begås inom den 
egna gruppen bedöms individuellt (”han är ett dumt svin”) medan samma handling 
som begås av någon från den andra gruppen, smittar av sig på hela gruppen (se även 
Kruize, 1995). Holmberg pekar dessutom på att många forskare är starkt kritiska över 
polisens praxis, då de finner den diskriminerande, men Holmberg menar att det verkar 
som dessa forskare bortser från en helt grundläggande faktor: ”Uppsökande polisarbete 
är – och måste vara – baserat på diskrimination”, d.v.s. förmågan att kunna skilja 
mellan misstänkta och icke misstänkta människor. Proaktiv patrullering är baserad på 
den tillgängliga sociala informationen, och denna är först och främst av typologisk art 
(Holmberg, 1999).  
 
I sammanhanget bör betonas att polismännen, i deras tycke, välgrundade 
klassificeringar, kan göra att risken för diskriminering blir stor, där bedömningar och 
prioritering upplevs vara objektiva och rationella, trots att så ej är fallet. Diesen m.fl. 
(2005) pekar på att det råder en strukturell diskriminering inom rättsväsendet, där 
bland annat personer med invandrarbakgrund får utstå en negativ särbehandling. 
Denna diskriminering är många gånger omedveten, vilken gör den extra problematisk 
(ibid.).    
 
Holmberg (1999) beskriver att polispersonal agerar olika beroende på vilken kategori 
de kommer i kontakt med. Poliser skriver t.ex. ogärna ut böter på herr och fru 
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Danmark (även kallad herr och fru Jensen)82, medan man hellre skriver ut böter på en 
person som är känd sedan tidigare: ”En gång rövare, alltid rövare” (ibid.).  
 
Finstad (2000) har gjort liknande iakttagelser. Hon har funnit att polismannen först 
klassificerar personer in i en passande kategori. En vanlig fråga är: ”Har du varit i 
kontakt med polisen förut?”. Genom sina yrkeserfarenheter blir poliser antagligen, 
menar Finstad, mer skeptiska än många andra. Efter att polismannen gjort sin 
inledande klassificering tar han reda på om förstahandsklassificeringen stämmer. När 
det gäller uppdrag som är initierade av allmänheten, uppträder polisen mer 
avvaktande, de undersöker först och klassificerar därefter. Lägenhetsbråk är ett bra 
exempel på en händelse som i liten grad är förhandsklassificerad (ibid.). Uppträdande 
och egenskaper hos personer som polismannen kommer i kontakt med har i detta 
sammanhang en stor betydelse.  
 
Att underlaget spelar en avgörande roll för polismannens arbetsprestation pekar flera 
forskare på, t.ex. Ekman framhåller att en vanlig norm bland polispersonal är att 
medborgaren genom sitt uppträdande styr hur polisen skall uppträda mot dem (Ekman, 
1999). Finstad (2000) har gjort liknande iakttagelser och redovisar att: ”prata sig in i 
arresten” är ett välkänt begrepp bland polispersonal. Allmänhetens ansvar för 
händelsernas utfall är också ett tema för Holmberg (1999). Han (ibid.) framför att vissa 
forskare har funnit att det är viktigt för poliskollektivet att medborgarna har respekt för 
polispersonalen, annars kan en händelse utvecklas okontrollerbart – medan andra 
forskare, enligt Holmberg, menar att det är ett mål i sig att upprätthålla respekt, 
eftersom en minskad respekt kan omöjliggöra framtida insatser. Oavsett 
förklaringsmodell så är forskare överens om att allmänhetens bristande respekt 
påverkar ingripanden i hög grad. Polisens bedömning går ofta ut på att avgöra vad 
gränsen går för ett oacceptabelt uppträdande, snarare än vad gränsen går för ett lagligt 
uppträdande. En bedömning som beror på polismannens generella uppfattning av 
personens uppförande och sätt. Ett alltför tolerant uppträdande mot allmänheten kan 
innebära att dessa mister respekten för polisen, och att detta därför leder till att 
situationen måste upptrappas en annan gång. Ibland kan polismännen bli provocerade. 
Det kan röra sig om en provokation snarare än avsaknad av respekt, och polismannen 
kan därför bevara respekten genom att inte provoceras. Polismannens måste fatta 
snabba beslut om hur han skall tolka situationen, om det t.ex. rör sig om en bristande 
respekt som gått över gränsen för det acceptabla. (ibid.). 
 
Finstad (2000) redogör för några olika sätt att kategorisera allmänheten: 
 
Den kriminella stamkunden (Den gode taper) vet att polisen känner till vad han håller 
på med. Han uppger personalia när han blir ombedd att göra det, och hjälper polisen 
med att avsluta ärendet på ett smidigt sätt. Uppför han sig korrekt blir han behandlad 
mer än korrekt, genom att polisen hjälper honom på olika sätt, men han får inte vara 
allt för notarisk brottsling. Han måste försöka göra något med sitt liv, åtminstone i 
perioder (ibid.). 
                                                 
82 (Egen kommentar): Jämför med svenska polisers resonemang om att de ogärna skriver ut böter på ”Svensson” 
i avsnitt 4.3 ”Personal missnöjd med hur rättsystemet fungerar”. 
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Den läraktiga syndaren är en laglydig medborgare. Ofta kommer polisen i kontakt 
med honom eller henne på grund av trafikbrott. Det flesta läraktiga syndare finns bland 
kvinnliga bilister. Verkar det som om personen inser sina fel och varken argumenterar 
eller krånglar finns en god chans att hon får köra vidare med en tillsägelse istället för 
en böteslapp. Den som reagerar med att skälla ut polisen får räkna med en böteslapp. 
Darrande underläpp och tårfyllda ögon vittnar om att vidkommande har lärt sig något 
av episoden vilket ofta har en avgörande betydelse för polismannens bedömning 
(ibid.). 
 
Stackaren har ett miserabelt liv. Det är synd om stackaren, men han kan också 
provocera om han alltför mycket försöker ta på sig stackarrollen utan trovärdiga 
belägg, eller begår brott mot andra stackare. Den som blir tagen för butikssnatteri flera 
gånger samma vecka och var gång påtalar att det är ett rop på hjälp, blir tagen för att 
vara manipulerande. Mindre förseelser kan polismannen ha överinseende med, så 
länge det inte uppfattas som att stackaren är strategisk och utnyttjar situationen (ibid.). 
 
Kompisen uppträder hyggligt mot polisen. Han har så pass mycket erfarenhet av 
polisen att han vet att hövlighet är ett bra sätt att komma ur ett problem. Han kan dock 
bli så hygglig att han upplevs som beräknande. Kompisen kan ta sig för många 
rättigheter: poliser vill själva bestämma hur kamratliga de vill vara mot allmänheten 
och kriminella. När någon blir för mycket kompis har polismannen grund till att tvivla 
på dennas motiv och ärlighet (ibid.).  
 
Beställaren har sällan haft och göra med polisen tidigare, och han har dessutom dåligt 
med tid. Han förutsätter att polisen handlar raskt när någon behöver hjälp och service. 
Han får lätt uppfattningen att polismannen som genomför ett telefonsamtal bakom 
receptionsdisken, säkert håller på med ett privat samtal. Kanske skriver han senare ett 
inlägg i tidningen och ifrågasätter polisens servicenivå. Beställaren ser på sig själv 
som den enskilda polismannens personliga arbetsgivare, och han finner sig inte i vad 
som helst. Börjar han krångla och tränga sig före i kön i receptionen och agerar som 
om han är viktigare än de andra väntande, riskerar han i värsta fall att hamna i arresten 
(ibid.).  
 
Den minsta bocken bruse ifrågasätter polisen prioriteringar. Ett vanligt yttrande i 
denna kategori är: ”men har Ni inte något viktigare att göra?”. Det kan förekomma att 
denna kategori återfinns bland yrkeskriminella, t.ex. när polismannen upptäcker några 
”piller” som den kriminelle inte kan redogöra för. Det är dock betydligt vanligare att 
den minste bocken bruse återfinns i andra situationer, t.ex. fortköraren, någon som 
eldar och plågar allergiska grannar, eller den feststämda familjefadern som kräver att 
få skjuta iväg resten av nyårsraketerna själv, även om det varit nära att de tidigare iväg 
skjutna raketerna fattat eld i närboendes verandor. Det är mycket värre att smuggla 
narkotika. För den minsta bocken bruse är det alltid någon som gör något värre, ta inte 
mej, för jag är så liten, jag (ibid.).  
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Krångelpellen (Krangelfanten) är ofta berusad. Han passar alltid på att hänvisa till de 
sista skandalerna där polisen varit inblandade; där polisen har framställts som 
inkompetenta, brutala och korrupta. Polisen synder framstår långt värre en hans egna. 
Han ber hurtigt om en advokat som nyligen figurerat segrande i dagspressen. Han har 
ofta sett för mycket på amerikanska polisserier och kritiserar polisen för att inte följa 
de regler han ”vet” finns. Det är vanligt att han vill hålla en föreställning för andra, där 
han framför att han är förföljd och oskyldig. Sakliga argument biter sällan på 
krångelpellen, och från polisens sida är det viktigt att avsluta det hela snabbast möjligt, 
eventuellt genom att ta med krångelpellen i polisbilen (ibid.). 
 
Finstad framför vidare att det finns en risk att polismannen missar att ta hänsyn till 
vissa faktorer i samband med sin kategorisering, vilket gör att de inblandade kanske 
inte blir behandlade på ett sätt som de borde. Krångelpellen kan nästa dag bestämma 
sig för att dricka mindre på grund av att känner att han betett sig illa och skämt ut sig. 
Den läraktiga syndaren kan vara en bra skådespelare. Kompisen kanske inte försöker 
vara beräknande, han vill bara vara hygglig för han tidigare har fått god behandling av 
polisen. Den minste bocken bruse kan ju ha rätt, att man kan ifrågasätta polisens 
prioriteringar, och kanske har han försökt få hjälp av polisen tidigare utan resultat. 
Allmänheten som inleder sin mening med: ”ja, men jag skulle bara…” har kanske ett 
behov av att ge sin personliga förklaring, men han eller hon vet ofta inte, att denna 
inledningsreplik väcker polisers skeptism (ibid.). 
 
Carlström (1999) framför att en polisstation kan beskrivas som en byggnad med tre 
olika ingångar. De motsvarar kategoriseringarna som poliserna gör i arbetet: 
polispersonal, allmänhet och de som misstänkts för lagöverträdelser (ibid.). 
 
Polismannens ålder i förhållande till medborgarnas ålder påverkar hur 
kommunikationen utvecklas. Finstad (2000) menar att ung ålder i 
ordningspolistjänsten kan vara ett problem, där allmänheten kan tycka att det är 
försmädligt att en yngling pratar dem tillrätta (ibid.). En annan statusskillnad som 
Finstad lyfter fram är de som finns inrotade i olika könsroller. Hon hänvisar till, och 
resonerar kring Martin och Jurik (Martin, 1993; Martin & Jurik, 1996) fyra definierade 
situationer: 
 
Polismannen och den manliga allmänheten: Polismannen har som polis en 
överordnad status. ”Ta dig samman!” ”Uppför dig inte så barnsligt!” är en vanlig 
uppmaning när ordningsproblem skall lösas, och med hjälp av dessa meningar ber 
polisen den manlige allmänheten att visa besinning, lugn och självbehärskning. 
 
Polismannen och den kvinnliga allmänheten: Polismannens dubbla status både som 
man och polis medför vanligen små problem. Polismannen kan uppmana en kvinna att 
börja använda sin kvinnlighet: ”Uppför dig som en kvinna, och jag skall behandla dig 
som en!”. 
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Kvinnlig polis och manlig allmänhet: Poliskvinnor blir ofta åtlydda av manliga 
personer eftersom de inte hamnar i en utmanande roll där männen måste försvara sin 
mannlighet. Männen kan emellertid återkalla sin lydighet, särskilt om poliskvinnan 
uppför sig okvinnligt, d.v.s. är för bestämd och för mycket polis i den manliga 
allmänhetens ögon. 
 
Poliskvinnor och kvinnlig allmänhet: Kvinnliga personer har svårt att flörta eller 
gråta sig ur en situation när de möter en kvinnlig polis. Aldrig får poliskvinnor så 
mycket käftande och skällsord som från andra kvinnor hävdar många poliskvinnor. 
Finstad finner att poliskvinnor bemöts både av mer motstånd och av mer samarbete 
jämfört med manliga poliser. Det bättre bemötande beror på att det sociala avståndet är 
mindre och att poliskvinnor blir uppfattade som mer sympatiska, menar Finstad 
(Finstad, 2000). 
 
I verbala konfrontationer är det påfallande hur poliskvinnor först och främst angrips 
som kvinnor och inte som poliser. En vanlig strategi från den manliga allmänheten är 
att nonchalera dem – även när poliskvinnan är uppenbart äldst i bilen. Polismannen 
angrips först och främst för att han är polis och/eller ung (ibid.). 
 

3.3.5 Omdömen 
 
Goldkuhl & Röstlinger (2004) skriver att klienter ofta uttalar omdömen om praktiken 
och särskilt om dess produkter och de (ibid.) menar att dessa klienter är en viktig 
kategori av externa bedömare. Omorganisationer har gjort att utsikten att få en 
kontinuerlig kontakt med medborgare har minskat, vilket påverkar möjligheten att få 
feedback (se avsnitt 4.4 ”Missnöje med omorganisationer” och avsnitt 4.5 ”Bristfällig 
återkoppling/feedback”). 
 
Goldkuhl & Röstlinger (ibid.) framför att media (tidningar, radio, TV etc.) är en form 
av externa bedömare som kan uttrycka omdömen om en verksamhet. En bristfällig 
intern feedback inom polisen ökar behovet av externa omdömen. Personalen framför 
ofta sin frustration över information som lämnas av media (se avsnitt 4.5 ”Bristfällig 
återkoppling/feedback”). 
 
Bristfälliga utvecklingsmöjligheter för närpoliser/ordningspoliser kan också ses som 
ett slags omdöme. Polispersonalen uttrycker en frustration över att 
närpolisen/ordningspolisen många gånger värderas som om den vore ”slasken” i 
organisationen, där man upplever att det enda sättet att utvecklas är att byta 
arbetsuppgifter (se avsnitt 4.7 ”Bristfälliga utvecklingsmöjligheter”). 
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3.3.6 Utbildning 
  
En handling kan indelas i olika faser (ibid.83):  
 

1) Förvärdering där aktören varseblir omgivningen och överväger olika 
handlingsalternativ. 

2) Utförande där aktören genomför en ingripande handling. 
3) Eftervärdering där aktören observerar resultat och effekter samt värderar 

handlingens grad av framgång. 
 
Olika sorters kunskap är relaterade till de olika handlingsfaserna. Kunskap måste om 
den skall ha en funktion i praktiken internaliseras hos producenten som en del av 
hennes förmåga, och inte bara finnas i externa beskrivningar (ibid.). Goldkuhl & 
Röstlinger (ibid.) pekar på att om det erfarenhetsbaserade lärandet görs till föremål för 
reflektion och artikulering kan nya kunskaper explicitgöras84. Tyst lärande kan ofta ske 
genom att en aktörs proceduriella kunnande uttrycks och görs synligt i handlande samt 
att andra aktörer som arbetar nära denna aktör observerar denna aktörs speciella 
handlingar och sedan imiterar dessa i sitt eget handlande (ibid.). 
 
Viss typ av kunskap är svår att tillgodogöra sig genom skriftliga eller andra 
dokumenterade framställningar. Polisutbildningen har dock gått mot en mer teoretisk 
inriktning och en bristfällig vidareutbildning/repetitionsutbildning påverkar 
polismännens färdigheter på ett negativt sätt (se avsnitt 4.6 ”Bristfällig 
utbildningsverksamhet”). 
 
På en hel del orter är det ett fåtal äldre poliser bland närpoliserna/ordningspoliserna. 
Det finns vanligen inget organiserat överlämnande av över tiden genererad kunskap. 
Det är vanligt att oerfarna poliser åker med andra oerfarna poliser. Nya poliser lär upp 
polisaspiranter. Mycket erfarenhet försvinner härigenom och det finns en risk att 
polismännens färdigheter och beteenden blir bristfälliga (se avsnitt 4.5 ”Bristfällig 
återkoppling/feedback”, avsnitt 4.6 ”Bristfällig utbildningsverksamhet” och avsnitt 4.9 
”Kollegors negativa inverkan”). 
 

3.3.7 Instrument 
 
Goldkuhl & Röstlinger (ibid.) skriver att praktikens förmåga att producera påverkas av 
de hjälpmedel som nyttjas i verksamheten. I en studie av äldreomsorgen som praktik 
fann de att IT-system är ett viktigt instrument för att t.ex. hantera omsorgsärenden och 
att göra uppföljningar (ibid.). I min studie av polispraktiken har jag också funnit att IT-
system spelar en viktig roll i olika sammanhang i praktiken. Sättet att använda sig av 
och utnyttja de möjligheter som IT erbjuder har dock stora brister inom polisen (se 
avsnitt 4.1 ”Missnöje med nuvarande ledning, styrning och verksamhetsuppföljning”, 
och avsnitt 4.8 ”Inneffektiv avrapportering/svåranvända IT-system”). Dessa 
                                                 
83 Hänvisar till Mead (1938) och Goldkuhl (2004). 
84 Hänvisar till Rolf (1991). 
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förhållanden påverkar polismännens arbetsprestation. I nästföljande kapitel kommer 
jag på olika sätt exemplifiera på vilket sätt nuvarande användning av IT-system 
påverkar polismännens arbetsprestation. 
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4. Faktorer i polispraktiken som påverkar 
arbetsprestationen 
 
Syftet med detta kapitel är att gå igenom och exemplifiera faktorer i polispraktiken 
som verkar ha en negativ effekt på polismännens arbetsprestation samt IT-systemens 
roll i dessa sammanhang. Kapitlet har en stark koppling till föregående kapitel 
(särskilt avsnitt 3.3 Analys av polispraktiken med stöd av PGM).   
 

4.1 Missnöje med nuvarande ledning, sätt att styra organisationen och 
verksamhetsuppföljning85 

4.1.1 Ledning 
 
Personalen utrycker ofta sitt missnöje över ”ledningen” och det kan röra sig om den 
närmsta chefen, men det är vanligare att man uppger distriktsledning, länsledning 
och/eller RPS ledning. De som framförallt betonas av polismännen är att de uppfattar 
kommunikationen mellan dem och ”ledningen” som mycket bristfällig. 
 
Det går att dela upp synen på verksamheten i två perspektiv, det Teoretiska 
perspektivet och Golvets perspektiv (Holgersson, 2001). Det utmärkande för personer 
tillhörande det Teoretiska perspektivet är att dessa personer främst inhämtar 
verksamhetskunskap om polisen genom olika typer av källstudier. Dessa personer har 
ofta en akademisk bakgrund, t.ex. en juridisk eller kriminologisk utbildning, där 
teoretiska kunskaper och olika typer av vetenskapliga teorier värderas högt. Personer 
med Golvets perspektiv däremot, går främst att finna på ”fabriksgolvet”, i polisens fall 
bland t.ex. ordningspoliser, trafikpoliser och kriminalpoliser (ibid). Att det 
förekommer olika perspektiv i en verksamhet är inget som är unikt just för 
polisorganisationen och många forskare har berört detta område (t.ex. Axelsson, 1998; 
Goldkuhl 1993; Brunsson 1989 och Sannerstedt, 2001). Min uppdelning av 
verksamheten i det Teoretiska perspektivet och Golvets perspektiv liknar den 
uppdelning som Sannerstedt (2001) gör i en beslutsfattarroll och en utförarroll och den 
Brunson (1989) gör i ett politiskt perspektiv och ett produktionsperspektiv. 
 
Manning (1978) som studerat Londonpolisen skriver om två segment inom 
organisationen. De anställdas perspektiv på polisverksamheten är beroende av vilken 
position de har i organisationens struktur. De högre cheferna stödjer sig på en 
formaliserad polisadministrativ ideologi och möter en helt annan verklighet än 
poliserna på gatunivå. Högre chefer behöver inte som Manning framför:  
 
”…appear in court, deal with face-to face problems of justice.” (ibid.)  
 

                                                 
85 2 % av de intervjuade poliserna tyckte inte alls att ledning/styrning eller uppföljning är frustrerande. 8 % 
tyckte att det väcker en låg frustration (värde 1 eller 2) och 56 % av personalstyrkan ansåg att punkten leder till 
en hög frustration (7 eller därutöver, 13 % av de intervjuade uppgav värde 10). 
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Manning (ibid.) och Wilson (1978) har beskrivit skillnaden mellan jurister och poliser 
som mellan byråkrater och hantverkare. Ekman påpekar att polismännen ofta uttryckte 
att polischefer lever i en annan värld. Polismännen upplevde att polischefer bara 
intresserar sig för ekonomin och har dålig förståelse för polisarbete (Ekman, 1999). En 
gemensam nämnare för ytterligheterna i både det Teoretiska perspektivet och Golvets 
perspektiv är att de själva anser att deras syn på verksamheten är den rätta. En 
bristfällig dialog86 gör att förståelsen för det andra perspektivet blir liten.  
 
Intervju med en pensionerad hög polischef87: 
 
”Det finns en tradition att utsätta ledningen för kritik. Det finns inte någon ledning i något företag 
som inte utsätts för kritik….. men hade jag vetat det jag vet idag hade jag inte isolerat mig så mycket 
från verksamheten som blev fallet. Man sitter på ett eget plan. Det är tradition.… De som personalen 
kopplade ihop med det onda satt alla på samma plan. Man benämndes ’de där uppe’. Alla satt där 
uppe. Ändå sprang jag mycket där nere, men det räckte inte.” 
 
Ekman (1999) har betonat vikten av ”småprat” för att för att kunna styra en 
verksamhet på ett effektivt sätt. Vid deltagande observation och intervjuer som jag 
genomfört har det dock framkommit att det kan vara problematiskt att få igång 
fungerande ”småprat”. Det Teoretiska perspektivet och Golvets perspektiv verkar ofta 
se verksamheten utifrån så olika synvinklar att de har svårt att förstå varandra, vilket 
ofta påtalats under intervjuer med yttre tjänstgörande personal:  
 
”Vissa chefer är så högt upp i hierarkin att man bara lyssnar på sina gelikar. Man är så avskärmad 
och främmande på den nivån så man inte förstår. Man hör vad vi säger, men har så dåliga 
referensramar att man inte kan förstå innebörden av vad vi säger.” 
 
För att förklara fenomenet tänkte jag ta hjälp av ett militär begrepp. I Sovjetunionen 
utvecklades en militär strategi kallad maskirovka (Ulfving, 2000), vilket gick ut på att 
fienden vilseleddes. Genom denna vilseledning kunde man t.ex. lura fienden att ett 
anfall skulle ske från ett visst håll, men att sedan fienden överraskades genom att 
anfallet genomfördes från ett helt annat håll. Detta trots att de egna soldaterna längst 
fram i linjen fick uppfattningen att det var något på gång på ett annat ställe än 
ledningen trodde, innan anfallet inleddes, och att de förde denna information uppåt. 
Förutsättningen för överraskningen är att den angripnes ledning antingen inte känner 
igen, eller vägrar att tro på, den information som pekar på en angripares förberedelser 
och intentioner. Detta beror, enligt Ulfving, inte på inkompetens eller förräderi, utan 
på att fakta eller indikationer inte överensstämmer med de ”principiella 
förutsättningarna” som den angripnes ledning har åsatt som kriterium för trovärdighet 
(ibid.): 
 
 
 
 

                                                 
86 Se även Smångs (2001). 
87 Polisintendent eller högre (av anonymitetsskäl kommer jag inte ange exakta grader i avhandlingen, utan med 
hög polischef/befattningshavare menas polisintendent eller därutöver). 
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”Lösningen består inte i att ’att hålla sig till fakta’ därför att problemets kärna ligger i själva den 
kognitiva processen hos informationsmottagaren. Fakta uppfattas och tolkas endast med hjälp av de 
kunskaper88 och ståndpunkter, som mottagaren tillägnat sig. Beslutsfattare tenderar därför att mer 
beredvillig igenkänna och acceptera som trovärdig information sådan, som man tidigare lärt sig att 
sätta tilltro till och att vara benängen att misstolka (eller avvisa som irrelevanta) övriga fakta. 
Fenomenet kallas inom psykologin för ’kognitiv dissonans89’ när oläglig information på detta sätt 
sållas bort. Detta kan betraktas som en akademisk omskrivning för ’förvirra mig inte med fakta’. 
Fenomenet förekommer också hos enskilda individer och organisationer. Denna mer eller mindre 
omedvetna process strävar till att reducera dissonansen genom skilda mekanismer och omtolkningar 
för att nå kognitiv konsistens, som även denna åstadkommer ett ’organisatoriskt välbefinnande’.” 
(ibid.) 
 
Ovanstående problemet uppstår inte bara för personal med det Teoretiska perspektivet, 
utan även för personal med Golvets perspektiv. Under deltagande observation var ett 
vanligt scenario att personal formligen ”spydde” ur sig kritik mot ledningen, men när 
jag efter en stund lyckades ställa en fråga om hur de tyckte att ledningen skulle lösa 
den uppkomna situationen på så var det många som inte hade något svar, utan menade 
att de inte visste och att det var chefens sak att lösa problemet. Huvuddelen hade dock 
ett enkelt och rakt svar, men det behövde inte betyda att svaret i sig var speciellt 
genomtänkt. När det gällde vissa problem så var det vanligt att polispersonalen insåg 
att deras lösning kanske inte var så lyckad när de fick problemsituationen belyst ur ett 
vidare perspektiv. En del problem uppfattades därmed vara mer omfattande och svåra 
att lösa än polispersonalen från början insett, vilket möjliggjorde en ökad förståelse för 
de dilemman och svårigheter som ledningen hade ställts inför. Viss verksamhets-
kunskap hade av olika anledningar inte nått Golvets perspektiv. 
 
En vanlig synpunkt från polispersonalen är att det inte är någon garanti att en chef blir 
en bra chef bara för att denna har varit polis eller att någon som inte varit polis 
automatisk blir en dålig chef, men uppfattningen är att chefen har större utsikter att få 
en god förståelse för verksamheten om denna varit polis. En god förståelse uppfattas 
som en viktig förutsättning för att kunna leda polisorganisationen på ett effektivt sätt. 
Personalen menar därför att det är viktigt att cheferna, oavsett om de har en polisär 
bakgrund eller ej, också kontinuerligt tar del av och får influenser90 från fältet, men 
enligt många polismän har vanligen inte chefer det intresset:  
 
”Vi uppmanade vår områdes chef att hänga med ut en helg. Men han svarade: ’Det är inte mitt jobb – 
jag sitter inne!’” 
 

                                                 
88 Jag (Holgersson) vill i detta sammanhang lyfta fram skillnaden mellan uttryckt kunskap och praktisk kunskap 
(se vidare kapitel sex) Jag anser att viss kunskap är svår/omöjlig att förmedla i ord, t.ex. genom ”småprat” som 
Ekman (1999) anser vara en lösning på styrningsproblemen inom polisen. 
89 (Egen kommentar): Ett mer passande psykologiskt begrepp är selektiv perception (se Kaufmann & Kaufmann, 
1998) för att beskriva ovanstående tolkningsprocess. Freedman & Sears (1965) pekar på att en viktig princip i 
teorin om kognitiv dissonans är att personer selekterar information utifrån sitt eget perspektiv på tillvaron och 
hänvisar i detta sammanhang till Festinger (1957).     
90 Hackman & Oldham pekar på vikten av att chefer tar del av underlydandes åsikter, och att en utbredd 
uppfattning – som enligt Hackman & Oldham förmodligen överensstämmer med sanningen – är att anställda 
snarare än chefer är de som vet vad som bör åtgärdas för att produktiviteten skall öka (Hackman & Oldham, 
1980).  
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Intervju med en centralt placerad chef91 på Rikspolisstyrelsen: 
 
”Det man inte kan något om, det man inte vet något om, det man inte förstår, det kan man då heller 
inte tillmäta någon betydelse. För vore det viktigt så skulle man ju lära sig det.… Min uppfattning är 
att huvuddelen av de högre cheferna, det översta skiktet, inte tycker kunskapen om polisarbete är 
viktigt… Jag har upplevt en attityd från ledningen sida att: ’Ja, ja. De åker i sina bilar och viftar med 
sina batonger.’, och outtalat menar man att poliserna är enkla människor som löser enkla uppgifter. 
Jag upplever att man inte är speciellt intresserad av poliserna, och heller inte att man har speciellt 
höga tankar om dem.” 
 
Jag har under intervjuer och deltagande observation funnit att det är ovanligt att 
personalen har förtroende för högre chefer. En påfallande iakttagelse är att de chefer 
som personalen har förtroende för vanligen aktivt deltagit i den operativa 
verksamheten.  
 
Skall man som chef behöva åka radiobil för att få ett förtroende?  
 
Det viktiga verkar vara att polispersonalen upplever att chefen har ett intresse av 
verksamheten. Ett sätt att visa detta är att åka radiobil. I kapitel sex framgår att mycket 
av kunskapen i polisverksamheten är svår att uttrycka i ord. Genom att med jämna 
mellanrum aktivt delta i verksamheten finns en möjlighet att chefen tillägnar sig viktig 
men svårartikulerad kunskap. Det finns ett fåtal92 högre chefer som med jämna 
mellanrum aktivt deltar i den operativa verksamheten.   
 
Det är vanligt att polispersonal framför att det är lågt i tak i organisationen och att 
problem och åsikter därför inte förs fram i önskvärd omfattning. Liknande iakttagelser 
har gjorts i andra organisationer (se O´Reilly, 1978; Bradley, 1978; Manis, Cornell & 
Moore, 1974). Personal med Golvets perspektiv menar att det verkar finnas en vilja att 
de nya cheferna skall vara stöpta i samma form och att oliktänkande93 och drivande 
personer inte kommer uppåt i organisationen utan blir motarbetade:  
 
”Han har ingen ryggrad den karln. Han kommer att kunna gå hur långt som helst.” 
 
”Verksamhetsfrågor och yrkeskunskap verkar vara väldigt ointressant när man utser chefer och dessa 
frågor hamnar vanligen i bakgrunden. Man utser t.ex. inte en närpolischef för att han sannolikt skulle 
kunna driva närpolisverksamhet på ett närpolisområde på ett bra sätt… Istället vill de ha chefer som 
passar in i hierarki mönstret… för att administrera verksamheten, inte för att driva denna.” 
 
En pensionerad hög polischef framförde: 
 
”Det kommer någon som har nya idéer, som tänker i nya banor… det är positivt för verksamheten, det 
är positivt för chefen, men det kan också medföra att det ger lite nya arbetsuppgifter… Förvaltar-
rollen är den enklaste rollen. Den är bekvämast… Vi har det så bra just nu. Varför komma och röra i 
detta?”   
 

                                                 
91 Civilanställd. 
92 Frånsett att många högre chefer är beslutsfattare. 
93 Att försöka tona ner oliktänkande kan vara ett sätt att uppnå kognitiv konsistens (se maskirova ovan), d.v.s. för 
att erhålla ”organisatoriskt välbefinnande”, men kan ha helt andra syften, se t.ex. JO:s (2002) yttrande där 
inskränkning av yttrandefriheten inom polisen ifrågasatts.  
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”Det är inte så att man inte vågar ta emot kritik från oliktänkande. Det kan vara så, men det är också 
sättet på hur kritiken förs fram. Vilken substans det finns i det. Det finns de som för fram idéer som är 
tänkbara att genomföra. Som är bra idéer. Sen finns det de vid sidan, som bara gnäller, för 
gnällandets skull. Ingenting är bra… Jag tror inte ledningen tystar ner de som har bra idéer, även om 
det kan vara, som jag nämnde i början, lite jobbigt att testa nya idéer.”  
 
En hög befattninghavare menade: 
 
”Jag tror att man odlar myter om att personalen blir straffade för att de uttryckt en viss ståndpunkt. 
Sen kan det vara så att det förekommer den typen av behandling i mindre grupperingar. Det kan 
finnas, och finns säkert chefer som är småaktiga, hämndlystna och allt möjligt sånt….. Men man får 
inte glömma att det kan finnas saklig grund till att en viss person inte blir chef. Man kan inte utse 
någon till chef som är motståndare till den verksamhet som han skall leda….. Det är klart att man inte 
tar någon som chef eller ens målansvarig i närpolisverksamheten om de inte tror på eller är aktiv 
motståndare till idén.”  
 
”Problemet är att vi saknar visionärer. Jag har sagt vid flera tillfällen att vi är för lika i olika 
ledningsgrupper… Vad som händer med oss i organisationen kan man fråga sig, men efter ett antal år 
i organisationen då det är aktuell att rekrytera någon som chef så är på något sätt alla stöpta i samma 
form.” 
 
Under deltagande observation och intervjuer har det framkommit att det finns personer 
som blivit straffade för att de varit frispråkiga och att ledningen inte lyssnat på 
oliktänkande, men problemet med att personalen uppfattar att ledningen inte lyssnar på 
dem och att poliserna menar att de blir straffade för sin frispråkighet är komplex.  
 
Det finns polismän som är orensonliga och ensidiga i sin argumentation. Personer som 
verkar ha en reducerad förmåga att lyssna och ta till sig andras synpunkter. Det är 
mycket tveksamt om det är eftersträvansvärt att rekrytera individer med dessa 
egenskaper till chefsposter. Att inte befordra dessa poliser kan därför anses vara 
välgrundade beslut, men dessa beslut är komplicerade och kan få icke avsedda 
effekter. Jag har med stöd av intervjuer och deltagande observation försökt analysera 
orsaken till att personal uppfattar att oliktänkande motarbetas, att de känner att 
ledningen inte lyssnar på argument och att de framför att det är lågt i tak i 
organisationen.  
 
För det första kan det vara svårt att bedöma om någon är oresonlig, och inte försöker 
förstå av andra personer framförda argument, särskilt när det är motparten i 
argumentationen, chefen, som gör denna bedömning. Det finns en risk att personer 
ratas på felaktiga grunder. De som för fram åsikter på ett rakt och klart sätt riskerar att 
bli betraktade som osmidiga och besvärliga, trots att de kan ha tagit på sig rollen att 
föra fram de ståndpunkter som andra säger runt kaffebordet, men som andra inte vågar 
uttrycka gentemot chefen. Personal kan hålla med den som fört fram ståndpunkterna, 
men på grund av att de är rädda för att sammanknippas med den frispråkige kan de 
efter mötet säga till chefen att de inte alls håller med, utan uppfattar personen i fråga 
som extrem. Det stärker chefens uppfattning att han eller hon gjort en korrekt 
bedömning av en viss person. 
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För det andra kan en oresonlig och ensidigt argumenterade person ta mycket plats. Det 
kan finnas individer med samma uppfattningar i församlingen som också vågar föra 
fram dessa budskap, men att de inte får möjlighet att framföra sin syn på saken, eller 
väljer att låta den andra personen tala. När sedan den oresonliga och ensidigt 
argumenterade personen inte anses som lämplig till olika befattningar, menar jag, att 
det är lätt hänt att övrig personal får intrycket av att denna blivit straffad för att denna 
uttryckt sina ståndpunkter, trots att ledningen fattat beslut på helt andra grunder. Om 
någon av de andra individerna hade fått chansen eller tagit chansen att föra fram 
samma budskap hade det blivit tydligt att ledningen accepterade oliktänkande. Ett 
alternativ är att chefen på ett eller annat sätt uppmanar den flitigt argumenterade 
person att andra också ska få chansen att yttra sig eller helt enkelt ber personen att vara 
tyst. Problemet är då att detta agerande kan uppfattas som att ledningen försöker tysta 
oliktänkande.  
 
Det man kan säga är att det forum och det sätt som högre chefer väljer att träffa 
personalen på verkar göra att ovanstående situation lätt uppstår. En utbredd frustration 
bland personalen gör att polispersonalen till en början snarare ventilerar sin frustration 
än att de har en förmåga att ta till sig argument och information. 
 
Det är då naturligt att personal från det Teoretiska perspektivet när de utsätts för 
denna, som jag uppfattar det, ofta onyanserade kritik, drar slutsatsen att förutsättningen 
för att få igång en givande dialog är bristfällig. Man prioriterar därmed inte att träffa 
polispersonalen, utan gör det bara i undantagsfall. En ond cirkel uppstår (Holgersson, 
2001). 
 
I mindre samlingar, med mer kontinuitet och under mindre formella former är min 
uppfattning att mer givande dialoger kunde uppstå, vilket Ekman (1999) benämner 
som ”småprat” och betonar vikten av. Om personalen, med dagens umgängesformer 
mellan ledning och polispersonal, tycker att en polis är oresonlig gentemot ledningen 
verkar de ändå hålla på denna person för att avståndet till ledningen upplevs som så 
stor. Vid en mer kontinuerlig kontakt med ledningen så kan det tänkas att oresonliga 
och ensidigt argumenterade personer får mindre utrymme genom att de hanteras av 
den grupp de ingår i. En grupp som är van vid, och i många fall verkar vara trötta på 
personens beteende, eftersom dennes bristande förmåga att lyssna även kommer till 
uttryck i det dagliga arbetet i den lilla gruppen. 
 
Genom att analysera uttalandet av den pensionerade polischefen blir en tredje kritisk 
faktor tydlig, som kan leda till att personalen uppfattar att ledningen har en bristande 
förmåga att lyssna och att oliktänkande blir motarbetade. Han menar att man som chef 
lyssnar på personal som för fram idéer som är tänkbara att genomföra, som är bra 
idéer. Det intressanta i sammanhanget är att det är svårt att hitta en objektiv gradering 
på om en idé är genomförbar och bra, utan det är chefens syn i sakfrågan som avgör 
om en idé skall definieras som genomförbar och bra. Förhoppningsvis sammanfaller 
chefens uppfattning om vad som är genomförbart och en bra idé med det faktiska 
sakförhållandet, men det är långt ifrån säkert.  
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Det finns i detta sammanhang anledning att återknyta till resonemanget tidigare i 
kapitlet rörande de två skilda perspektiv som existerar inom organisationen, det 
Teoretiska perspektivet och Golvets perspektiv. De två skilda perspektiven försvårar 
kommunikationen och gör faran påtaglig att högre chefer bedömer förslag på ett annat 
sätt än de som lämnar förslagen.   
 
Men det räcker inte med att en chef uppfattar en idé som genomförbar. En chef måste 
tycka att idén medför så pass många fördelar att den motiverar en förändring av 
organisationen eller vissa rutiner. Den pensionerade polischefen lyfter fram denna 
fjärde faktor. Han menar att chefer inte vill anamma olika idéer i och med att det är 
vanligt att högre chefer har tagit på sig en förvaltande roll snarare än en roll som går ut 
på att utveckla verksamheten. Det förekommer av den anledningen att oliktänkande 
både blir motarbetade och att idéer inte får genomslag i verksamheten, trots att chefen 
kanske har uppfattningen att idén är genomförbar.  
 
Nästa kritiska faktor som kan göra att personalen uppfattar att oliktänkande straffas 
framgår av det andra citatet. Den höga befattningshavaren uttrycker att man inte vill 
utse en chef som är motståndare till den verksamhet som han eller hon skall leda. Det 
är naturligt och borde kunna anses som ett välgrundat beslut. Men hur vet ledningen 
om personens uppfattningar? Jo, i normalfallet på grund av att denne öppet har 
deklarerat sin ståndpunkt. Jag har under deltagande observation och intervjuer fått 
tydliga indikationer på att vissa personer som rekryterats som chefer döljt sina 
negativa åsikter till en viss verksamhetsidé för att öka sina chanser att rekryteras. De 
som inte öppet deklarerar sina ståndpunkter eller som anpassar dem för att få en tjänst 
gynnas därmed (se kapitel sju t.ex. Jewell & Siegalls ”Förstärksningsmodell”, 
McClellands behovsteori och Vrooms förväntningsteori som visar att individer 
anpassar sitt beteende efter förväntade belöningar). Det kan kanske vara en av 
förklaringarna till det denne chef beklagar sig över. Att de i ledningsgrupperna är 
alldeles för lika och avsaknaden av visionärer i organisationen. Det är inte otänkbart 
att starka personer, som tydligt deklarerar sin ståndpunkt, har åsikter som under en viss 
tidsperiod går stick i stäv med en rådande idé i organisationen. Risken att deras karriär 
stoppas eller tillfälligt hindras är därmed med ovanstående logik uppenbar.    
 
Ett intressant konstaterande är att även polismän som har en mer heterogen och 
möjligen mer nyanserad uppfattning än genomsnittspolisen rörande hur 
chefstillsättningar går till inom polisen anser att oliktänkande och frispråkiga personer 
är kraftigt missgynnade. En förklaring kan vara att det är naturligt att chefer strävar 
efter att ha personer under sig som de uppfattar är lätta att samarbeta med. I en 
organisation, som polisen, där det är svårt att mäta resultatet och produktiviteten, finns 
kanske en risk att egenskaper som smidighet och lätthanterlighet därför värderas klart 
högre än egenskaper som produktivitet och framåtanda, när det är aktuellt att tillsätta 
en chefstjänst.   
 
Jag har slutligen träffat på fall där det varit uppenbart, samt fall där det verkat troligt 
att individer har blivit bestraffade för att de framfört vissa ståndpunkter eller för att de 
ansetts som alltför oliktänkande. Dessa exempel har spridits i organisationen bland 
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personalen och hela organisationen har sammanknippats med att frispråkiga och 
oliktänkande personer straffas trots att det har varit verk av enskilda befattningshavare.   
 

4.1.2 Styrning 

4.1.2.1 Rådande styrform i organisationen fungerar bristfälligt i polispraktiken   
 
Rojek (1986) framför att det råder det omvända förhållandet i polisorganisationer 
jämfört med andra byråkratiska organisationer. Polismän i lägre positioner har en 
högre grad av självständighet och frihet94 än sina överordnande (ibid.). Min 
uppfattning är att det vid val av styrformer inom svensk polis inte tagits någon hänsyn 
till det faktum att polisyrket har en inbyggd hög grad av frihet (se även Lipsky, 1980; 
Ekman, 1999). Nuvarande styrform är uppbyggd på kontroll, där information från IT-
system har en central position.  
 
En polisman som fick god inblick i verksamhet på RPS beskrev: 
 
”De blev oerhört förvånade när jag sade att ledningens direktiv inte åtföljs. De har inte förstått att en 
enskild polis har stora möjligheter till att göra prioriteringar. Jag å andra sidan blev oerhört 
förvånad hur personal på en förvaltning som skall ge direktiv hade en så dålig koll på en enskild 
polismans stora påverkansmöjligheter. Glappet mellan ledningen och golvet är enormt. Skall man 
kunna leda på ett skickligt sätt måste man förstå polisarbetets innersta väsen.” 
 
En fråga som går att ställa sig är om ledningens felbedömningar av uteblivna effekter 
av vissa åtgärder främst skall belasta ledningen eller polispersonalen? Det går att 
anlägga ett perspektiv som innebär att grunden till att vissa åtgärder inte fungerar har 
sin orsak i att personalen inte följer givna direktiv, vilket framkommit vid flera 
intervjuer med personer i chefsbefattningar. Jag vill i detta sammanhang hänvisa till 
McGregor (1966): 
 
”En ombudsman för Amerikanska textilarbetarnas fackförening berättar gärna hur det gick till en 
gång när en ny chef uppenbarade sig i fabriken där han arbetade. Chefen kom in i väveriet samma 
dag han anlände. Han gick direkt upp till ombudsmannen och frågade: ’Är Ni Belloc?’ 
Ombudsmannen svarade jakande. Chefen sade: ’Jag är den nye chefen här. När jag har ansvaret för 
en fabrik, så sköter jag den. Förstått?’ Ombudsmannen nickade och sedan vinkade han. Arbetarna, 
som uppmärksamt bevittnat sammanträffandet, stängde omedelbart av varenda vävstol i lokalen. 
Ombudsmannen vände sig till chefen och sade: ’Jaha, varsågod och sätt igång och sköt fabriken!’” 
 
McGregor menar att ovanstående beskrivning är en dramatisk illustration av det 
faktum att varje chef på varje nivå är beroende av sina underlydande inom 
organisationen95. Konventionell organisationsteori erkänner till fullo beroendet uppåt, 
men den inser inte betydelsen av ömsesidigt beroende. Eftersom beroendet är 
ömsesidigt kan i själva verket sanktioner användas i båda riktningarna. En 

                                                 
94 Se kapitel sex för att få en insyn i den omfattande självständighets- och frihetsgrad som är en naturlig del av 
polisyrket. 
95 I detta sammanhang finns anledning att nämna Bions syn på ledarskap där ledaren är i stort beroende av de 
som ingår i gruppen och som ifrågasätter den traditionella synen att det är ledaren som styr gruppen (Bion 
Talamo m.fl., 1998). 
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företagsledning kan försöka hävda sin auktoritet genom disciplinär aktion, men 
individen kan vidta olika slags åtgärder som påverkar hans överordnandes förmåga att 
tillfredsställa sina behov och att uppfylla sina skyldigheter mot företaget (ibid.). 
 
Min uppfattning är att det inom polisen tillämpas en styrform som inte tar hänsyn till 
det ömsesidiga beroendet inom organisationen. Direktiv och inriktningsbeslut utfärdas 
på en hög nivå, där vissa beslut som berör organisationen till och med fattas utanför 
organisationen. De olika besluten antas få genomslag i verksamheten. Precis som 
McGregor (ibid.) skriver så kan det dock inte vara rimligt att alla chefer och staber 
hålls ansvariga för en styrform som bygger på ett felaktigt antagande att underlydande 
kan styras på ett auktoritärt sätt96. Ekman menar att i den klassiska bilden av hierarkier 
finns det en föreställning av att texter kan styra verksamheten i organisationer, trots att 
så inte är fallet. Denna uppfattning är särskilt vanlig i offentliga sektorn (Ekman, 
1999): 
 
”Att produktionen av texter styr polisarbete i rakt nedstigande led verkar betraktas som självklart.”97 
(ibid.) 
 
Ekman (ibid.) har gjort iakttagelser att polisorganisationen försöker lösa styrproblem, 
med mer och mer detaljerade direktiv, men att det istället får motsatt effekt. 
 
McGregor (1966) framför att det onekligen lätt leder till bryderi och besvikelser hos 
chefer att ha ansvaret för att uträtta något under sådana förhållanden, då man inte har 
kontroll över de faktorer som är aktuella i situationen. Om chefen saknar förtroende 
för sina underlydande eller för stabsgrupperna, om han från deras sida väntar sig 
likgiltighet, fientlighet och brist på ansvar, försätter han sig i ett läge som 
nödvändigtvis ger upphov till ett stort tryck på honom. Denna orealistiska princip 
kommer att få honom att ta till olika typer av olämpliga kontrollmetoder, som sin tur 
leder till att personalen får en minskad motivation (Teori X, se kapitel sju). En ond 
cirkel uppstår (ibid.), och det leder oss in på nästa avsnitt.   
   

4.1.2.2 Anpassning på ytan 
 
Meyer och Rowan (1977) framför att syftet med organisatoriska förändringar ofta är 
att göra organisationer mer legitima i sin omgivnings ögon. Genom att uppfattas som 
framgångsrika kan organisationerna säkerställa resurser från sin omgivning, vilket är 
en förutsättning för deras överlevnad. I själva verket kommer införandet av 
rationaliserade myter ofta i konflikt med effektiviteten, något som leder till ännu en 
anpassningsstrategi. Denna gång handlar det om en viktig intern strategi som går ut på 
att koppla isär den legitimitetsskapande verksamheten från själva verksamheten. Syftet 
med i särkopplingen är att göra det möjligt för organisationer att bedriva sin 

                                                 
96 Se även Reuss-Ianni (1993) som studerat polisen i England och som pekar på en inneboende konflikt mellan 
poliser på gatan och deras chefer, vilket får till följd att det cheferna bestämmer många gånger inte får någon 
effekt på verksamheten. 
97 Jag har uppfattat att Ekman menar att de som betraktar det som självklart att texter styr polisarbete bl.a. utgörs 
av högre beslutsfattare inom polisen och politiker. 
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verksamhet utan att störas av legitimitetsskapande reformer. Meyer och Rowan pekar 
på att omorganisationer, nya ledarstilar, nya arbetssätt samt målsättningar och 
policydokument som formuleras och implementeras i organisationer ofta har och ofta 
måste ha ett begränsat inflytande på den faktiska verksamheten organisationen 
bedriver (ibid. Se även Powell & Dimmaggio, 1991; Meyer och Scott, 1983; Ericsson, 
1981; Brunsson, 1993; Zucker, 1977).  
 
Ivarsson Westerberg (2004) har dragit slutsatsen att ovanstående särkoppling är 
mycket vanlig inom den svenska polisen och det har skett en markant ökning av dessa 
aktiviteter (ibid.). Jag har dragit liknande slutsatser. Ett exempel på detta är att 
beslutsfattare hänvisar till kommande omorganisationer eller just genomförda 
omorganisationer i samband med att verksamheten utsätts för kritik, trots att de belysta 
problemen är av en helt annan karaktär98. BRÅ (2001) kritiserade t.ex. 
Stockholmspolisen för att fördelning av resurser inte gjorts efter brottslighet och 
behov. Man (ibid.) pekade på att norra Botkyrka hade ett fåtal närpoliser, medan 
Lidingö, som man menade var ett lugnare område, hade betydligt fler närpoliser. 
Denna jämförelse togs upp i massmedia och lösningen på kritiken var från 
polismyndighetens sida att hänvisa till en kommande omorganisation: 
 
”Han99 poängterar också att närpolisorganisationen i Södertörn är under omorganisation och inte får 
sin verkliga form förrän i höst.”(Aftonbladet, 6:e maj, 2001) 
 
”Kritiken har redan tagit skruv – till hösten blir det 40 närpoliser i Botkyrka. Enligt vad Svenska 
Dagbladet erfar kommer polisnämnden i maj att besluta om ett 40-tal poliser till Botkyrka och att 
kommunens polisstation åter bemannas.” (Aftonbladet, 6:e maj, 2001) 
 
Den omorganisation som omtalades i tidningscitatet innebar att utryckningspoliser i 
Södertörn placerades ut på ett antal närpolisområden i Södertörn, men att de behöll 
tidigare arbetsuppgifter. Närpolisstationen i norra Botkyrka stängdes. Det 
grundproblem som BRÅ pekade på, en sned resursfördelning inom Stockholms län, 
var inte planerad att åtgärdas med hjälp av omorganisationen, trots att det var lätt att få 
detta intryck med tanke på ovanstående polischefs uttalande i massmedia. Under 
deltagande observation och intervjuer har det framkommit att det mer är en regel än ett 
undantag att personal från utryckningsenheter100 blivit närpoliser – men att personalen 
bibehållit samma arbetsuppgifter. Liknande iakttagelser har Brottförebyggande rådet 
(1999; 2001) och Rikspolisstyrelsen gjort: 
 
”Det finns indikationer på att presentationen av närpolisverksamheten är särkopplad från den faktiska 
verksamheten.” (RPS, 1998) 
 
”För en inte obetydlig del av landets poliser har reformen troligen främst inneburit ett namnbyte. 
Poliser som tidigare benämndes ordningspoliser, benämns idag närpoliser, utan att någon egentlig 
förändring i deras arbetssätt har skett.” (BRÅ, 2001) 
 

                                                 
98 Se även avsnittet 4.4 ”Omorganisationer”. 
99 Hög chef inom polismyndigheten i Stockholms län. 
100 Det förekommer dessutom att myndigheter definierar personal i specialbefattningar, t.ex. piket, hundförare 
och spangrupper som närpoliser (Holgersson, 2001). 
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Det finns även andra, som personalen upplever, typiska handlingsmönster som man tar 
till i samband med att organisationen utsätts för kritik. Vid intervjuer har det ofta 
framgått att polismännen anser att det är vanligt att ledningen formulerar visioner och 
andra planer för att visa att organisationen tagit tag i en fråga. Personal i 
stabsbefattningar har redovisat liknande åsikter: 
 
”Rikspolisstyrelsen begär strategiska dokument kopplat till vissa av polisen lagstadgade 
kärnverksamheter. Dessa strategier kan skrivas ihop under en halv dag av välformulerade herrar och 
damer, men har ingen förankring i verkligheten överhuvudtaget. Men det ser väldigt bra ut när det 
redovisas vidare till departementen.” 
 
Några korta utdrag ur ett förslag till organisationspolicy (sju sidor) som 
polispersonalen i ett polisdistrikt tilldelades för genomläsning och som de skulle 
komma med synpunkter på: 
 
”Syftet med policyn är:.. att skapa tydlighet… Organisationen skall byggas med rimliga 
kontrollspann…. Förutom verksamhetens kärnuppdrag skall även sekundärservicefrågor kartläggas. 
Organisationen skall formas med rimligt överblickbara enheter… Chefer och medarbetare skall aktivt 
arbeta igenom och minska s.k. transaktionskostnader, och medvetandegöra och hantera 
suboptimeringar… Chefer måste också markera gränser och agera gentemot suboptimering eller 
andra agerande som strider mot antagen policy, eller mot andra regler, eller mot sådant som kan 
skada verksamheten eller minska effektiviteten… Chefer och medarbetares förhållningssätt skall 
kännetecknas av etiskt agerande mot interna och externa parter och mot den fysiska miljön.”  
 
Polispersonal framförde vid intervjuer att ovanstående dokumentet var ”rapakalja”. 
Det var alldeles för okonkret och allmängiltigt och kunde passa vilken organisation 
som helst. Brown (1988) har funnit att välformulerade policydokument kan användas 
för att tillfredsställa allmänheten att polisen är under administrativ kontroll. 
Dokumenten får sällan någon egentlig effekt på verksamheten (ibid.). Norman (1975) 
som studerat andra organisationer än polisorganisationer har konstaterat att visioner 
och planer som fattas i ledningsgrupper ofta får litet genomslag i själva verksamheten: 
 
”Vad vi reagerat mot är framförallt den naiva tron att det går att formulera en ny ’business’ för ett 
företag som något slags intellektuell övning i en ledningsgrupp. De ’definitioner’ som vi då och då 
träffar på har visserligen varit vidlyftiga och oftast ytliga, men det är i frapperande liten utsträckning 
som de har fått slå igenom i det omedelbara konkreta handlandet och i strukturuppbyggnaden i 
företaget. Definierandet har i de flesta fall bara utgjort en avslappad och skön rituell lek.” (ibid.) 
 
Andra exempel på att polisorganisationen ”anpassar sig på ytan” är utfärdandet av 
olika föreskrifter, tillskapandet av olika kortkurser och hänvisningar till utredningar 
som tillsats för att se över vissa problem (Holgersson, 2001). Ett exempel på en 
föreskrift som tillkom efter omfattande kritik i massmedia rörande polismännens 
användande av skjutvapen var att polismän skall klara av ett skjutprov på en skjutbana 
minst varje 18 månaders period (FAP 104-2), annars skall de fråntas tjänstevapnet. Vid 
många av de situationer som beskrivits i massmedia har kritiken dock inte handlat om 
att polispersonalen missat det de siktat på utan att de har skjutit i en viss situation där 
det har ifrågasatts om de borde ha brukat tjänstevapnet. Det går till och med att ställa 
sig kritisk till att polismännen ökar sin träffsäkerhet om man i för liten utsträckning 
fokuserar övningarna på att skjuta i rätt situationer. Att polispersonalen ökar sin 
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förmåga att träffa blir, om man skall hårdra det hela, snarare en nackdel om 
polismännen använder sitt vapen i fel situationer101 (ibid.).  
 
Min uppfattning är att hänvisningar till framtida IT-system ofta har som ett viktigt 
syfte att vara legitimitetsskapande (se vidare kapitel 8).  
 
En centralt placerad chef102 på Rikspolisstyrelsen uttryckte: 
 
”Jag tror helt klart att man gör saker för syns skull… Jag upplever nog att många chefer i linjen är 
svårt desillusionerade, men att man håller masken till vardags… det är vanligt att man efter 3-4 öl får 
höra att cheferna tycker att det är hopplöst alltihopa.” 
 
Känslan av hopplöshet är något som Stenmark (2005) pekat på verkar vara vanlig hos 
chefer inom polisen. Det är inte otänkbart att det blir intressant för chefer att kunna 
visa upp vidtagna handlingar, snarare än att fokusera kring resultatet av vidtagna 
handlingar, om det är så att chefer har en känsla av hopplöshet beträffande deras 
möjligheter att styra verksamheten.  
 
Den ”anpassning på ytan” som jag beskrivit i detta avsnitt genererar en ond cirkel 
genom att personal uppfattar att organisationen är oprofessionell när ledningen föreslår 
åtgärder som uppfattas vara effektlösa. När personalen känner att den övergripande 
styrningen inte fungerar leder det till en minskad motivation, vilket i sin tur medför att 
nuvarande styrsystem får ändå svårare att fungera. 
 

4.1.2.3 Ad-hoc mässig styrning 
 
Sherman (1990) har funnit att massmedias fokusering på ett visst område/på en viss 
brottstyp kan få polisen att temporärt höja prioriteringarna inom detta 
område/beträffande denna brottstyp.  
 
Vid de intervjuer som jag genomfört har det visat sig att skillnaderna är stora mellan 
chefers framförda uppfattningar om massmedias styrning av verksamheten och 
polispersonalens uppfattning. Generellt sätt så har högre chefer vanligen framfört att 
massmedia styr verksamheten i liten grad, medan personal i linjeverksamheten i 
normalfallet har en bestämd motsatt uppfattning. Ett intervjusvar från en pensionerad 
polischef kan kanske kasta ljus i frågan: 
 
”Det kan ha hänt att både jag och andra chefer tidigare har ryckt på axlarna och inte tyckt att en viss 
företeelse varit något viktigt när personalen påtalat ett problem. Men när det står i massmedia kan 
man känna att: ’ Nu har vi nått gränsen. Nu måste vi göra någonting åt det’, men det är inte för att 
tillfredsställa massmedia utan för att signalsystemet är så kraftigt att man känner att nu måste man 
göra något… När massmedia visar ett bra exempel så får man känslan av att så här kan vi inte ha det. 
Vi måste ta tag i detta på något sätt. Och det är klart. Då upplevs det som det är pressen som styrt.” 
 
                                                 
101 Givetvis är det önskvärt att polismannen både har en hög förmåga att göra väl avvägda bedömningar om hur 
han skall agera och att han träffar det han har för avsikt att träffa. 
102 Civilanställd. 
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Ovanstående citat pekar på ett kommunikationsproblem. Polismännen har ofta 
uppfattningen att verksamhetsbehov har svårt att få genomslag i olika beslut. Det 
inverkar bl.a. på möjligheterna att få fram verksamhetsanpassade IT-system (se vidare 
kapitel 8). Den upplevda ad-hoc mässiga styrningen av verksamheten påverkar också 
motivationen negativt, genom att polismännen känner att många beslut som tas, fattas 
för att blidka bl.a. politiker – inte för att de är de bästa besluten för verksamheten. Det 
hänger intimt samman med avsnittet ”Anpassning på ytan” och medför att det blir 
svårt att uppnå en effektiv styrning i organisationen.  
 

4.1.2.4 Operativ styrning 
 
Det är vanligt att polismännen upplever att det är en otillräcklig samverkan mellan 
yttre personal och inre personal. Under deltagande observation har jag ett flertal 
gånger kunnat konstatera att samarbetet mellan inre103 och yttre personal fungerar 
bristfälligt. Organisationsförändringar har gjort att avståndet mellan de som skall styra 
verksamheten och polismännen har ökat (se avsnitt 4.4 ”Missnöje med 
omorganisationer”). En periodplanerad arbetstid har dessutom i många fall försvårat 
en styrning genom att chefer inte arbetar med samma personal.   
 
Organisationen har en låg förmåga att tillämpa ett problemorienterat förhållningssätt 
(se även Knutsson, 1995b; Torstensson & Wikström, 1995). Under deltagande 
observation och genom intervjuer har jag kunnat konstatera att orsakerna är 
varierande. Det går ej ensidigt att belasta ledningen för att det inte fungerar. 
Polismännen har en stor del i att nya arbetsmetoder inte får genomslag, men den 
styrform som tillämpas inom polisen gör det svårt att få igång bl.a. det 
problemorienterade arbetet. I Sverige verkar det finnas ett önskemål att styra 
polispersonalen likt schackpjäser.  
 
En forskare som bedriver studier inom polisen konstaterade att ledningen såg på 
personalen som älghundar. Frågan uppstod i samband med att användningen av GPS104 
diskuterades inom polisen. Ledningens framförda synpunkter var att GPS öppnade 
möjligheter att styra personalen på ett effektivt sätt, där personalens kunskap och 
ambitioner uppfattades vara av mindre betydelse. Andra som studerat svensk polis har 
gjort liknande iakttagelser105, vilket framkommit när jag involverats i dialoger med 
dem i samband med aktionsforskning:  
 
”Vi intervjuade en hög chef på en länskommunikationscentral som sade att:  
 

’Jag tror inte det skulle tillföra något att patrullerna visste vilka ärenden som låg på tur 
eller vad de andra patrullerna gör’.  

 
Vi fick känslan av att de önskade att fortsätta att ha en ’command and control’ kultur i 
organisationen, d.v.s. att länskommunikationscentralen beslutar vad som skall göras och patrullerna 

                                                 
103 Bl.a. beträffande stationsbefäl, kriminalpoliser och personal på länskommunikationscentraler. 
104 GlobalPositionSystem. 
105 I samband med deltagande observation/intervjuer. 
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utför åtgärderna. Konsekvensen av detta förhållningssätt är att organisationen inte tar till vara på 
patrullernas kunskap.” 
 
Vilket också har framkommit under deltagande observation106: 
 
”Operatör på LKC: ’Då är det så här….. om de vill ha hjälp av någon så kontaktar de oss och tar det 
via oss. Det är det vi är lite sura på här upp nu….’  
Polis i radiobil: ’… Men vi är ju närpoliser och vi jobbar ju mot problemen och det här var ju ett 
problem.’ 
Operatör på LKC: Jo, jag vet, men det är ju ändå så att jobben går via oss!” 
 
Det är vanligt att närpoliserna/ordningspoliserna har tre huvudmän i organisationen. 
Det rör sig dels om egna chefer (t.ex. turlagschef eller närpolischef) som vill att 
poliserna skall uppnå vissa produktionsmål eller engagera sig i vissa problem, dels om 
utredningspersonal och förundersökningsledare (t.ex. stationsbefäl, åklagare) som vill 
att personalen skall inrikta sina aktiviteter på utredningsverksamhet och slutligen 
länskommunikationscentralen som vill att närpoliserna/ordningspoliserna skall arbeta 
med ärenden som finns inlagda i IT-systemet Storm. Personal upplever att krav från 
dessa tre huvudmän ofta står i konflikt med varandra. När patruller blir uppbundna 
med utredningsverksamhet eller engagerar sig i ett återkommande problem i ett 
område påverkar det antal tillgängliga patruller som länskommunikationscentralen 
förfogar över, vilket upplevs som ett problem. Intervju med en befattningshavare på en 
länskommunikationscentral: 
 
”Poliserna är ofta överambitiösa.”  
 
Förundersökningsledare menar å andra sidan att patrullerna generellt sätt borde lägga 
ner mer tid på utredningsåtgärder på brottsplatsen. Utdrag från en 
förundersökningsledares erfarenhetsberättelse i samband med vidare-
/repetitionsutbildning för personal i yttre tjänst: 
    
”De flesta poliser i yttre tjänst ser sig inte som brottsutredare utan som någon form av 
’ordningspoliser’. I den meningen så genomförs endast de åtgärder som oundvikligen måste göras 
initialt. Det innebär att utredningsåtgärder ibland inte ses som nödvändiga, samt de åtgärder som 
genomförs, t.ex. förhör inte alltid svarar upp mot utredningens behov.” 
 
Liknande problem har framförts rörande personalens sätt att ta sig an återkommande 
problem i ett område. Intervju med en närpolischef: 
 
”Patrullerna har väldigt svårt att på eget initiativ arbeta problemorienterat. Det är väldigt viktigt att 
de engagerar sig i de problem som finns, istället så väntar man på de jobb som 
länskommunikationscentralen larmar ut med tillhörande utredningsarbete.” 
 
Huvudmännens skilda intressen framkallar en frustration hos personalen. 
De tre huvudmännen har olika stor påverkan på polismännen i det operativa arbetet. 
Länskommunikationscentralen hamnar ofta i fokus, menar personal: 
 
 

                                                 
106 Vid det aktuella tillfället var det en låg arbetsbelastning och av den anledningen tog patrullen ett eget initiativ. 
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”Att rensa skärmarna107 på LKC verkar vara viktigare än allt annat.” 
 
För att slippa konflikter med personal på länskommunikationscentralen som beordrar 
patruller till olika arbetsuppgifter blir en stor del av yttre tjänstgörande personal till 
slut inriktade på att i huvudsak vänta på att bli tilldelade arbetsuppgifter. Normer bland 
närpoliser/ordningspoliser rörande vad som är effektivt polisarbete (se föregående 
kapitel) spelar också en stor roll i detta sammanhang. Det medför att det operativa 
arbetet i mångt och mycket styrs av de telefonsamtal som för tillfälligt är aktuella att 
betjäna hos länskommunikationscentralen. Ovanstående gör att det är svårt att få en 
måluppfyllelse beträffande andra rolluppdrag, t.ex. att få det problemorienterade 
polisarbetet och den brottsofferstödjande verksamheten att fungera på ett önskvärt sätt.  
 

4.1.2.5 Agerande mot personalproblem 
 
Det finns poliser som upplevs hålla sig undan, eller som alltför ofta gör sig skyldiga 
till olämpligt beteende, utan att polispersonalen menar att ledningen tar tag i 
problemet: 
 
”Man borde kunna straffa ut sig, om man bara håller sig undan och inte gör något. Istället tjänar man 
på det. Ju latare och sämre man anses vara, ju mindre behöver man göra.” 
 
En linjechef som hade problem med en anställd som betedde sig olämplig i yttre tjänst 
förklarade varför det kan ta lång tid innan det blir någon reaktion, om det 
överhuvudtaget blir någon reaktion: 
 
”Skall jag agera som chef genom att göra en omplacering eller annat så måste jag för facket verkligen 
kunna påvisa en dokumentation av problemet, annars slår de direkt hål på det… Man vill ha så pass 
mycket, man är nästan övertydlig… Sen beror det självklart på vad det är för typ av ärende… När 
man pucklat på någon på krogen, sin hustru eller kört rattfull…. Då är det lättare. Men när det rör sig 
om attitydproblem, hur man behandlar allmänheten, busar… då är det svårare… Sedan finns det 
säkert en flathet hos chefer… Man tycker det är för besvärligt och jobbigt att ta tag i 
personalärenden… Jag tror att det förekommer ganska ofta faktiskt. .… Även när man får ordentliga 
signaler från yttre befäl och kollegor så tror jag det går ganska långt innan man tar tag i det. Det är 
ett bekymmer…. För det förstör så enormt för polisen, för närpolisområdet, för arbetskamraterna.”  
 
En annan typ av problem rör sig om individer som har en låg eller obefintlig 
produktion. Intervju med en före detta linjechef: 
 
”Cheferna vet vilka som har en låg produktion, men det är svårt att sätta press på dem som presterar 
lite för de svarar att: ’då skiter jag i det här, då går jag hem och sjukskriver mig om inte du är nöjd’, 
vilket händer en hel del gånger…… Och är de hemma och är sjukskrivna är det inte någon bra 
statistik för myndigheten. Myndigheten får ju betala för de sjukskrivna… Som chef blir man väldigt 
frustrerad.… Man känner sig bakbunden… för man måste ha dem i arbete, men när de väl är i arbete 
så presterar de inget.” 
 
 
 
 
                                                 
107 Att kunna åtgärda inkomna ärenden. 
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4.1.3 Uppföljning 
 
Ericson (1981) framför att det finns presentationsregler och att dessa används av 
organisationen för att rättfärdiga sig själv. Ericson kallar detta för ”Organisations 
hyckleri” och polismän är utomordentlig medvetna om skillnaden mellan verkligheten 
och det som presenteras (ibid.). Brunsson har funnit att presentationen av siffror ofta 
har högre prioritet än verkligheten bakom siffrorna inom svensk statsförvaltning och 
att det inte är ovanligt att presentationen av en viss verksamhet i en organisation är 
särkopplad från den faktiska verksamheten. Brunsson beskriver särkopplingen som ett 
sätt för organisationer att ”skydda” verksamheten genom att anpassa sig på ytan108 
(Brunsson, 1993). Jag har gjort liknande iakttagelser. Intervju med en polisman:  
 
”Det viktigaste är att ha ett fåtal ärenden i balans – inte att försöka klara upp brott och hjälpa 
målsäganden att få igen gods. Ärenden läggs ner alltför lättvinligt och vissa ärenden räknas som 
uppklarade i statistiken trots att de egentligen inte är uppklarade.” 
 
Finstad (2000) menar att mål- och resultatstyrning flyttar fokus från kvaliteten och 
innehållet i arbetet och till målet; det statistiskt mätbara. Hur man når målet blir 
mindre viktigt. Finstad hänvisar till Fjeldberg. Fjeldberg (2000) framför att mål och 
resultatstyrning bara synliggör delar av polisens verksamhet (ibid.). Jag har gjort 
liknande iakttagelser. Intervju med en polisman: 
 
”Ikväll såg du att vi förhindrade flera bråk i N-centrum genom att bara vara där och göra små 
ingripanden, men vår aktivitet är inte nå´t som syns i statistiken och därför inget som prioriteras.” 
 
Under studien har det ett flertal gånger framförts att det är vanligt att 
resultatredovisningar och analyser genomförs för att beskriva vissa förhållanden som 
man önskar påvisa från ledningens sida. Det verkar enligt personalen ofta vara 
viktigare att visa upp ett bra resultat än att redovisa ett korrekt resultat. Intervju med 
stabspersonal: 
 
”Vissa högre chefer vill bara höra det positiva. Andra vill höra det som inte går lika bra och som man 
kan förbättra och det beror helt på vilket klimat den högste chefen lägger… Hos oss har uppdraget 
hela tiden varit, redovisa enbart det som går bra. Redovisa inte saker som vi kan förbättra, eller som 
går mindre bra. Redovisa bara det som går bra.”  
 
Det är inte ovanligt att personal som arbetar med att göra uppföljningar har 
uppfattningen att resultatet inte speglar verkligt utfall. Ett citat från en annan person än 
ovan som också arbetar i en stabsfunktion: 
 
”Även om jag sitter i en stabsfunktion nära maktens hjärta kan jag säga att uppföljningar och 
presentationer ofta har som enda syfte att göra politiker nöjda. Vi är en slags drängar som sitter och 
fabricerar ord, som vi vet ofta inte har verklighetsbakgrund, men vi vet att de tillfredställer våra högre 
chefer och de måste i sin tur tillfredsställa sina chefer. Det har att göra med att en regering oavsett 
politisk färg egentligen inte är intresserad av att höra hur dåliga saker och ting är… Kommer dåliga 
saker fram så utnyttjas det av oppositionen. Det finns ju ingen anledning att försöka ta fram sådana 
saker. De vill ju sitta kvar vid makten. Det blir därför viktigt att visa upp ett bra resultat.” 
 
                                                 
108 Detta avsnitt (uppföljning) har ett nära samband med avsnittet 4.1.2.2 ”Anpassning på ytan” (Styrning).  
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Personal framför dessutom ofta att det förekommer att personer utanför 
polisorganisationen verkar ha ett intresse av att presentera ett visst resultat. Går 
brottsligheten ner är t.ex. vissa kriminologer snabba med att säga att brottsligheten har 
sjunkit och hänvisar till statistik. Om brottsligheten däremot går upp är det vanligt att 
kriminologer istället betonar att det förmodligen beror på en ökad 
anmälningsbenägenhet109. Citat hämtat från tidningen Stockholm city (2003-09-22): 
 
”..tittar man på brottsstatistiken sedan 1990 är trenden tydlig – i dag är det 36 procent fler anmälda 
fall av misshandel och grov misshandel än för 12 år sedan. En oroväckande tendens menar många, 
men den eviga frågan är om denna statistik speglar den faktiska verkligheten. Lever vi i en allt 
farligare stad? – Enligt min mening har inte Stockholm blivit våldsammare de senaste tio åren, säger 
Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi. Det vi ser i dessa ökningar är ett samhälle som allt mindre 
accepterar våld. Vi blir därmed också allt mer benägna att anmäla våldsbrotten.” 
 
Knutsson och Søvik (2005) skriver att kriminologisk forskning uppvisar en stor 
mångfald och kan inte dras över en kam, men ibland har den kommit att karaktäriseras 
av ett stort ideologiskt inslag. 
 
Bryman (1997) framför att när många samhällsforskare i allt större utsträckning har 
fått i uppdrag av statliga myndigheter att utforma en forskning som ligger i linje med 
en viss politik har man tvingats uppvisa en förment vetenskaplighet beträffande sina 
metoder för att få ekonomiska resurser för forskningen. Skälen till det är, enligt 
Bryman utan tvivel mångfaldiga (ibid.). Eliasson (1995) framför att hon inte vet hur de 
anslagsbeviljande myndigheterna faktiskt bedömer saken, men hon misstänker att 
många forskare tror att det ger mer pengar att förklara sig solidarisk med ord som står i 
andra papper, t.ex. Socialtjänstlagens intentioner. Hon menar att det finns en risk att 
forskare förvandlas till experter – någon som vet – istället för att förbli någon som vill 
veta. Det är en slags förmyndarmentalitet, skriver Eliasson (ibid.). 
 
I min lic. avhandling (Holgersson, 2001) pekar jag på att det finns en risk att kunskap 
om polisverksamhet filtreras: 
 
• Personer har en benägenhet att ogilla att föra fram negativa budskap (se även 

O´Reilly, 1978). Information som förs uppåt i en organisation är ofta mindre 
omfattande, mjukare och mer anpassad än den information som går nedåt i 
organisationen. Det finns en tendens att inte föra problem uppåt i organisationen 
och ju fler ledningsnivåer som informationen skall passera ju mer tillrättalagd 
verkar informationen bli (se även Bradley, 1978; Manis, Cornell & Moore, 1974).  

 
• Uppgifter från IT-system bedöms ofta vara mer trovärdiga än kunskap om 

verksamheten som kommer direkt från polispersonalen och information från IT-
system har en dominerande roll när det gäller att bedöma/utvärdera en verksamhet 
(Avspeglingsperspektivet, se Goldkuhl 1993): 

 

                                                 
109 När jag gått igenom artiklar om brottsutveckling i massmedia verkar detta vara särskilt vanligt när det rör sig 
om yttranden från BRÅ.  
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- Utdata från IT-system, ofta i form av snygga grafiska uppställningar i 
färg, ger vanligen intrycket av att vara precisa och tillförlitliga (se även 
Cronholm, 1994) 

- Yttrande/rapporter från forskare/analytiker och utdrag från IT-system 
betraktas som två separata informationskällor även om informationen i 
många fall kommer från samma källa (från IT-systemen) 

 
• Bristande kvalitet på information genom att uppgifter i IT-system är 

felaktiga/ofullständiga/svårtolkade: 
 

- Viss verksamhetskunskap är mycket svår att formalisera på ett sätt 
som passar ett IT-system (se även Josefson, 1991) 

- Bristfälliga IT-system, bl.a. heterogena och svåranvända 
användargränssnitt (se även RRV, 2000) 

- Bristfällig motivation hos personal att registrera uppgifter i IT-system 
på ett korrekt/tillräckligt sätt (se även RRV, 1996; 2000) 

- Verksamhetsförändringar som påverkar registrering (se även Persson, 
1972)  

 
• Personer har en bristfällig förmåga att tolka informationen i IT-systemen: 

 
- Direkt vs indirekt access till kunskap om verksamheten vilket påverkar 

förförståelsen och möjligheten att tolka information (se även Ulfving, 
2000) 

 
 
Givetvis blir det problematiskt för chefer att fatta välgrundade beslut när en stor del av 
den information och kunskap som finns bland personal med Golvets perspektiv blir 
filtrerad. I kapitel åtta kommer jag att göra en fördjupad analys av detta problem och 
beskriva vilka effekter det får för möjligheten att ta fram verksamhetsanpassade IT-
system. 
 
I detta avsnitt har framgått att IT-systemen bidrar till att förstärka effekten av ett antal 
grundläggande förhållningssätt i polispraktiken som har en negativ påverkan på 
personalens motivation. Det räcker därför inte bara med att ändra sättet att nyttja vissa 
IT-system på, utan det krävs också andra mer genomgripande förändringar av 
fundamentala synsätt i polisorganisationen.    
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4.2 Lagstiftning uppfattas som oklar och otillräcklig i förhållande till 
polisens uppgifter110 
 
Om lagstiftningen uppfattas som oklar finns risken att medborgare blir utlämnade till 
godtyckligt tvång. Sundberg-Weitman (1985) menar att lagstiftningen spelar en viktig 
roll i detta sammanhang. Genom klara syften och bestämda tillämpningsområden för 
olika lagar och genom en vägledning för rättstillämpningen med avseende på 
intresseavvägningar kan utrymmet för godtycklig tillämpning göras minimal (ibid.). 
 
Wilson (1968) konstaterade att lagen endast är en resurs för polismannen att ta till för 
att kunna hantera oordning. För det mesta talar dock lagen bara om vad polismannen 
inte får göra inte vad han borde göra i en viss situation (ibid.). 
 
Polispersonal har till uppgift att tillämpa lagstiftning i praktiken, då generellt hållna 
regler måste användas i en specifik situation. Under intervjuer och deltagande 
observation inom polisen har jag kommit fram till att polispersonal uppfattar 
lagstiftningen som oklar och otillräcklig i förhållande till polisens uppgifter, vilket till 
stora delar bottnar i kommunikationsproblem mellan det Teoretiska perspektivet och 
Golvets perspektiv (Holgersson, 2001).  
 
Att personal uppfattar lagstiftningen som oklar/otillräcklig111 har flera orsaker: 
 
1. Sättet att tolka och sprida information om gällande rätt inom polisen 
2. Regler som i vissa fall är oklara eller otillräckliga i förhållande till de krav som 

statsmakten/allmänheten bl.a. ställer på effektivitet och på att ta tillvara brottsoffers 
behov 

3. Att polispersonal främst ser lagstiftningen ur ett polisiärt effektivitetsperspektiv  
 
I många fall är det en kombination av ovanstående tre faktorer som gör att 
polispersonal uppfattar lagstiftningen som otillräcklig/oklar.  
 
 
 
 
                                                 
110 3 % av de intervjuade poliserna tyckte inte alls att lagstiftningen är oklar eller otillräcklig. 14 % tyckte att det 
väcker en låg frustration (värde 1 eller 2) och 29 % av personalstyrkan ansåg att punkten leder till en hög 
frustration (7 eller därutöver, 7 % av de intervjuade uppgav värde 10). 
111 Det finns många exempel på när lagstiftningen upplevs som otillräcklig/oklar, t.ex. när det är möjligt att 
tillämpa polislagens 19 §, 2:a st (kroppsvisitation), regler kring när utomstående får medfölja i polisbil,  
tillämpning av trafikbrottslagens 7:e § (beslagta fordon som återkommande gånger använts vid brott), regler 
rörande kroppsvisitation med stöd av rättegångsbalken, regler kring användning av larmanordning vid 
utryckningskörning, regler kring beslag med stöd av RB, lagstiftning som reglerar möjligheten att spela in 
förhandlares samtal med gärningsman/gisslan/självmordskandidat, regler kring kroppsbesiktning i samband med 
narkotikabrott, regler kring EU-mopeder, tolkning av formuleringen ”brådskande” (Rb 24:7) i samband med att 
polismän skall gripa gärningsmän, regler kring dataslagningar och regler beträffande brottsplatsundersökningar. 
Problemet med en otillräcklig/oklar lagstiftning tas ofta upp i interna tidningar, se t.ex. Polistidningen 2003/4, 
Sambandet (Stockholmspolisens interna tidning) 2003/juni och i Tidskrift från Polisförbundet i Stockholm 
(2003). 
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Jag avser till att börja med tydliggöra problemområdet med hjälp av tre exempel: 
 

- Regler kring kroppsbesiktning i samband med narkotikabrott 
- Regler kring EU-mopeder 
- Regler kring brottsplatsundersökning 
 

Beskrivningarna följs av en övergripande analys kring problemet med att 
lagstiftningen uppfattas som otillräcklig/oklar.  
 

4.2.1 Regler kring kroppsbesiktning i samband med narkotikabrott 
 
De som säljer narkotika på gatan, t.ex. på Sergels torg i Stockholm, har ofta narkotika i 
munnen. När polisen skall göra ett ingripande så försöker misstänkta 
narkotikaförsäljare ofta svälja narkotikan och därmed saknas bevis och de går fria. 
Kräkmedel får inte användas. På grund av detta måste polismannen ta tag i 
narkotikaförsäljaren så att denne inte kan svälja preparatet. Rättsenheten i en 
myndighet uttalar sig om dessa typer av ingripanden och redovisar JO-beslut, dnr 
3505-1996:  
”’En förutsättning för att en polisman skall kunna använda våld i samband med en kroppsbesiktning 
är…. att han ’möts’ av motstånd. Om en kroppsbesiktning…. avser den misstänktes munhåla kan…. 
rätt för polisen att tillgripa våld uppkomma om den misstänkte vägrar att på tillsägelse öppna 
munnen’. Det innebär enligt JO att: ’den misstänkte måste ges en reell möjlighet att efterkomma 
uppmaningen och att våld således får tillgripas först sedan det framkommit att han inte kommer att 
medverka’. Polisen har således ingen rätt att använda våld i överrumplingsögonblicket.”   

 

Ovanstående innebär att polismannen inte får överraska narkotikaförsäljaren, vilket i 
förlängningen medför att polisens narkotikagrupp tvingas fråga narkotikaförsäljaren: 
”Har du för avsikt att göra motstånd?”. ”Näh”, svarar sannolikt narkotikaförsäljaren 
strax efter att han svalt narkotikan. Om JO:s uttalande skall följas blir det i praktiken 
ofta omöjligt att gripa narkotikaförsäljare på gatulangningsnivån. Samtidigt kommer 
direktiv från statsmakten att narkotikaförsäljningen måste bekämpas med kraft. 
Problemet med försäljning av narkotika på t.ex. ”plattan”112 belyses med jämna 
mellanrum i massmedia och polismännen får ett tryck på sig att agera. Polismännen 
känner att de måste lösa uppgiften utan att de upplever att de fått effektiva ”verktyg” i 
form av lagstiftning. 
 

4.2.2 Regler kring EU-mopeder 
 
Lite knappt en person/dag blir allvarligt skadad och en person/månad dör i Sverige i 
samband med mopedåkning113. Det finns indikationer på att huvuddelen av de 

                                                 
112 Sergels torg, Stockholm. 
113 Olycksstatistik på Vägverkets hemsida: www.vv.se (040202). 



Kap 4 – Faktorer i polispraktiken som påverkar arbetsprestationen 

 - 79 -

mopeder som varit inblandade i olyckor har varit trimmade114. Bland polispersonal 
råder dock ofta oklarheter om polisens möjligheter115 att agera mot problemet.  
 
Problem 1: En moped klass 1 stoppas av en polispatrull och det verkar som om 
mopeden är trimmad och när personalen mäter hastigheten visar det sig att 
maxhastigheten är över 100 km/h. Poliserna är dock osäkra på om det går att 
rapportera föraren som fyllt femton år. Föraren har förarbevis för moped klass 1. 
 
Enligt vissa poliser går det att rapportera denna person för olovlig körning. Dessa 
poliser menar att det finns en hovrättsdom, flera tingsrättsdomar och personer har även 
fått strafföreläggande av åklagare för liknande gärningar så därför är det inga problem 
att rapportera föraren för olovlig körning i detta fall.  
 
Enligt andra poliser går det inte att rapportera föraren116. Dessa menar att det då krävs 
att föraren framfört ett fordon som denne ej har körkort för. Fordonet är en moped, 
klass 1 i Vägverkets register oavsett om mopeden är trimmad eller ej. Föraren har rätt 
att framföra en moped klass 1. Om fordonet skall kunna bli en motorcykel måste den 
registreringsbesiktigas och det har föraren en månad på sig att göra. Det går således, 
enligt dessa poliser, inte att rapportera föraren för olovlig körning. Det går genom en 
flygande besiktning anmoda om en registreringsbesiktning, men det är ovanligt att 
ordningspoliser/närpoliser har befogenhet att utföra en flygande besiktning.  
 
Problem 2: En moped klass 2 stoppas och det verkar som om mopeden är trimmad 
och när personalen mäter hastigheten går det av få upp den i drygt 50 km/h (efter 
säkerhetsavdrag är maxhastigheten under 45 km/h). Föraren saknar förarbevis för 
moped klass 1. Poliserna undrar om det går att straffa föraren. 
 
Enligt vissa poliser går det att straffa föraren för olovlig körning. Mopeden är 
trimmad. Den får bara gå 25 alternativt 30 km/h, medan andra poliser menar att 
mopeden onekligen är trimmad, men eftersom definitionen för en motorcykel är ett 
fordon med en konstruerad hastighet över 45 km/h, vilket mopeden inte har efter 
säkerhetsavdrag, så är mopeden visserligen inte en moped klass II, men den är heller 
inte en motorcykel eftersom den inte går tillräckligt snabbt. Vissa poliser menar dock 
att det då går att straffa föraren för att denna inte innehar ett klass I körkort, medan 
andra poliser anser att fordonet inte automatiskt blir en moped klass I bara för den går 
snabbare än en moped klass II får göra. Den måste, enligt dessa poliser, likt 
problematiken i det första exemplet, registreringsbesiktigas för att bli en moped klass 
I. Föraren kan därför, menar man, varken straffas för olovlig körning eller för att han 
framfört en moped klass 1 utan förarbevis. 
 
 
 

                                                 
114 Arbetsmaterial från Vägverket, 030611.  
115 Beror på en osäkerhet kring SFS 2001:559 Lag om vägtrafikdefinitioner (NTF) samt Brb 36:e kap: Om 
förverkande av egendom, företagsbot och annan särskild rättsverkan av brott (Nordstedts Juridik AB). 
116 Oavsett om de känner till domstolspraxis eller ej. 
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Problem 3: Vanligtvis menar poliser att om en person rapporteras för att ha framfört 
en trimmad moped (olovlig körning) så finns det möjlighet att förverka trimmade 
delar. Det anses vara en effektiv åtgärd och följer gällande lagstiftning enligt BrB 
36:3. På EU-mopeder består ofta trimningen av att ungdomarna tagit bort brickor, bl.a. 
i avgassystemet. Kan t.ex. ett avgassystem tas i beslag i syfte att det skall bli förverkat 
om en person avlägsnat bricka som skall sitta i avgassystemet? 
 
Om bricka i avgassystemet är borttagen menar vissa poliser att det går att ta hela 
avgassystemet eftersom själva avgassystemet har varit föremål för en förändring.  
 
Andra poliser menar att det inte går att förverka ett ”hål”. Det är den borttagna brickan 
som är själva trimningen. I de fall jag påtalat att man tidigare, beträffande de gamla 
mopederna, har förverkat förgasare när de haft pluggar som tagits bort, har argumentet 
ofta varit att åklagarna inte vill att man skall ta avgassystemen i beslag på grund av att 
de ändå har så mycket att göra. I huvuddelen av de lathundar och råd som bl.a. olika 
trafikenheter utfärdat så framförs att avgassystem inte skall tas i beslag. 
 
De tre ovan beskrivna problemen beträffande EU-mopeder gör att polispersonal 
känner sig osäkra. Det är heller inte lätt att själv försöka ta reda på vilka regler som 
gäller. Jag försökte undersöka hur reglerna kring EU-mopeder skulle tolkas, men efter 
drygt femton samtal till olika befattningshavare på Vägverket visade det sig att det inte 
verkade gå att få ett klart svar på ovanstående frågeställningar. Vägverket kunde lämna 
klara svar på rena fordonsfrågor och körkortsfrågor, men inte när frågeställningarna 
berörde flera av Vägverkets enheters arbetsområden samtidigt, vilket var fallet med 
problemställningarna ovan. Att undersöka förhållandet genom att ta kontakt med 
poliser eller andra personer som anses som experter i trafikfrågor är också 
problematiskt117 eftersom uppfattningarna går isär och att respektive person vanligen 
är säker på att just hans tolkning av lagstiftningen är den rätta.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
117 Om man inte nöjer sig med att ta kontakt med bara en av dessa. Personerna är mycket pålästa och ger ett 
förtroendeingivande intryck. Det är då lätt att tro att man fått det enda och rätta svaret på en frågeställning, trots 
att det finns flera alternativa tolkningar. Samma förhållande råder om man ringer och frågar åklagare om deras 
uppfattning i vissa lagfrågor. Ringer man runt till flera åklagare så märker man att det inte är ovanligt att de har 
bestämda, men helt skilda uppfattningar om en frågeställning, t.ex. vad som räknas som en husrannsakan. Att få 
ett rakt och enkelt svar från en åklagare kan kännas skönt, men i ett längre perspektiv är det olyckligt, eftersom 
risken för förvirring är stor när polismännen i ett konkret ärende kommer i kontakt med en annan åklagare som 
har en helt annan uppfattning om lagstiftningen. Det vore därför önskvärt att lagstiftningen var klarare alternativt 
att det fanns klara direktiv som polismannen kunde följa. 
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4.2.3 Regler kring brottsplatsundersökning 
 
I en rapport (Holgersson, 2002b) visar jag att det finns brister i sättet att sprida och 
tolka gällande rätt inom polisen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4-1: Skillnaden (raster) mellan doktrins tolkning (Fitger, 2001) av lagstiftarens 
intentioner med viss lagstiftning och den information polismännen får om aktuell 
lagstiftning (Brottsplatsundersökning). 
 
 
Den jurist som utformat innehållet i juridisk informationstext rörande regler kring 
brottsplatsundersökning som spreds inom polisen ansåg att: 
 
”Det är rimligt att lägga sig en smula innanför vad som är på gränsen till det tillåtna. Det vore 
oansvarigt som myndighet att lägga sig på denna gräns och utsätta sin personal för risken att begå 
tjänstefel.” 
 
Annan personal på denna rättsenhet, som ansvarar för utformningen av olika juridiska 
informationstexter framförde att: 
 
”Vi måste ha marginaler när vi tolkar gällande rätt. Myndigheten får aldrig utsätta den enskilde 
arbetstagaren för risken att bli misstänkt för tjänstefel genom att han följt vår tolkning av gällande 
rätt.” 
 
Andra personer med juridisk utbildning jag intervjuat menar att denna inställning är 
felaktig: 
 
”Det blir i praktiken väldigt många fall som enligt x118 ligger utanför det tillåtna, men som enligt 
förarbetena och JO ligger innanför det tillåtna, vilket gör polisverksamheten ineffektivare än vad 
lagstiftningen tillåter.” 
 
och har påpekat att: 
                                                 
118 På grund av att syftet inte har varit att peka ut en viss polismyndighet, så anonymiseras den juridiska 
informationstexten rörande brottsplatsundersökning. 

Skillnad mellan doktrins 
(Fitger, 2001) tolkning av 
lagstiftarens intentioner 
med viss lagstiftning och 
den information som 
polismännen får om 
lagstiftningen via jurister i 
sin egen organisation.  

Kommentarer till 
rättegångsbalken i doktrin 
(Fitger, 2001) 

Jurister inom polisen  
definierar efter tolkning 
av JO-beslut hur 
polismännen skall arbeta 
(vad som är tillåtet) 
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”Bland jurister finns det en uppfattning att poliser inte kan juridik, och även om så skulle vara fallet 
så träder de över lagstiftningen när så passar. I de fall polismän skall informeras om gällande rätt så 
upprättas en slags säkerhetsmarginal. Juristerna räknar med att polismännen gör övertramp och 
därför tar man till en säkerhetsmarginal för då kommer poliserna ligga inom tillåten lagstiftning även 
om de bryter mot den information som lämnas. Genom detta förhållningssätt sker en slags 
omyndighetsförklaring av polispersonalen.”  
 
Flera av dem jag intervjuat påtalar att denna inställning, i kombination med att 
polisorganisationen sällan framför förändringsbehov rörande nuvarande lagstiftning är 
olycklig. Polispersonal hamnar i en situation där de känner en stor frustration 
beträffande samhällets förväntningar respektive de lagstöd som de uppfattar finnas för 
att nå upp till dessa förväntningar. Jurister jag intervjuat menar att Rättsenhetens 
förhållningssätt snarare försvårar än underlättar polispersonalens arbetssituation: 
 
”Rättsenhetens viktigaste uppgift är att gå ut och tolka lagstiftning, särskilt i de fall rättsläget är 
oklart. Det är Rättsenheten som skall utnyttja nuvarande lagstiftning maximalt i sin tolkning och axla 
ansvaret om lagstiftningen tolkats felaktigt. Det är inte de enskilda arbetstagarna. Det blir säkrare för 
dem om de har uttalanden från polismyndigheten att luta sig tillbaka på. Om det är så att Rättsenheten 
upplevde nuvarande lagstiftning som otillräcklig är det viktigt att dessa förändringsbehov förs uppåt. 
Det är dock sällan förekommande. Rättsenheten har valt en för passiv inställning när man väljer att 
lägga sig klart innanför vad som är tanken med lagstiftningen – utan att påtala förändringsbehov. Det 
gör att de istället för att hjälpa arbetstagarna att undvika att begå tjänstefel medverkar till att denna 
risk ökar. Det hela blir extra problematiskt av att Rättsenheten, när man beskriver gällande rätt, 
dessutom väljer att lägga sig klart innanför vad som är tanken med lagstiftningen även i de fall då 
lagstiftningen är klar, vilket är fallet beträffande samtycke.”119 
 
Om informationstexten rörande brottsplatsundersökning följs blir det vanligt att 
polismän agerar på nedanstående sätt: 
 
”En mamma ringer till polisen. Familjen har haft inbrott och tjuvarna har rotat runt i lägenheten. 
Patrullen är ganska omgående på plats och den uppskärrade mamman möter patrullen i trapphuset. 
Patrullen har med sig utrustning för att göra en brottsplatsundersökning, men det finns inte någon 
synnerligen anledning att göra husrannsakan. Mamman ber patrullen komma in och titta på skadorna. 
Patrullen säger att de inte kan göra detta förrän de fått kontakt med en FU-ledare som får besluta om 
att de får gå in i lägenheten. Mamman säger att hon vill att de skall komma in. Patrullen har läst den 
juridiska informationstexten om brottsplatsundersökning och vet att samtycke i princip inte kan ligga 
till grund för en brottsplatsundersökning. De känner sig mycket frustrerade och vill gå in i lägenheten 
omgående för att målsäganden skall bli lugnare. Patrullen blir stående i över femton minuter utanför 
den öppna lägenhetsdörren. Flera grannar kommer ut och undrar vad som hänt och mamman 
upprepar önskemålet om att polisen skall komma in, eftersom det ser konstigt ut när de står utanför 
dörren. Patrullen kvarstannar tills de får beslut om att de får gå in.” 
 
Ovanstående exempel framfördes för den jurist som utformat informationstexten 
rörande regler kring brottsplatsundersökning och juristen menade att: 
 
”Min kunskap hur det går till exakt på plats är starkt begränsad. Vill hålla ansvaret och 
resonemanget på ett mer teoretiskt plan. Man bör fundera på om det skulle vara värt att ändra 
grundlagen och åsidosätta skyddet för medborgare – med hänsyn till att polisen har en väntetid på tio 
minuter. Att vänta 10-15 minuter kan vara ett rimligt pris att betala för att skydda den enskilde 
medborgaren.” 

                                                 
119 Hänvisade till informationstexten kring samtyckte vid brottsplatsundersökning. 
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Flera personer med juridisk utbildning som jag intervjuat, menar att man i detta fall 
inte behöver ändra lagstiftningen utan att det handlar om att återge den på ett korrekt 
sätt: 
  
”Polisen har ett krav på sig att vara effektiv. Då måste man nyttja den lagstiftning som finns på det 
sätt som statsmakten tänkt.” 
 

4.2.4 Information om gällande lagstiftning som är aktuell i en viss situation  
 
Polispersonal har främst ett behov av att få lagstödsinformation kopplad till vanliga 
frågeställningar, men uppläggningen av informationsspridningen, t.ex. IT-systemet 
Polisparagraf är inte anpassat efter detta behov:   
 
”Det är mer tur än skicklighet om man hittar den information man söker när man använder 
Polisparagraf.” 
 
För polispersonalen är det centrala vilka regler som gäller i en viss situation. Regler 
om t.ex. hundar finns i flera lagrum och personal upplever att det är tidskrävande och 
därmed många gånger i praktiken omöjligt att finna den information som man söker: 
 
”Det är ofta omöjligt att hitta den information man söker, och hittar man information vet man inte om 
det är all information för att göra en bedömning. Det kanske står mer i nån annan lag som man måste 
ta hänsyn till. Vi poliser skall ju inte behöva göra en rättsutredning varje gång vi undrar över något. 
Det måste ju gå att samla och presentera informationen mer samlat och strukturerat – så att vi kan ta 
del av den på ett mer lättillgängligt sätt.” 
 
Information som behandlar olika lagrum i ett sammanhang, vilket är fallet beträffande 
den juridiska informationstext som beskriver regler vid brottsplatsundersökning 
(Holgersson, 2002b), blir därigenom av stor betydelse, eftersom polispersonalen har 
svårigheter att få tillräckligt med tid för att samla in fakta och själva göra en analys av 
gällande rätt. Det är svårt för polispersonal att kritiskt granska innehåll i 
informationstexter som sprids internt inom polisen. 
 
Det har framförts att ovanstående problematik försvinner genom den nya 
grundutbildningen på Polishögskolan. Dessa personer menar att den nya 
grundutbildningen gör det naturligt för nya poliser att söka efter information för att 
hitta svar på olika frågeställningar. Jag har dock vid flera tillfällen funnit att så inte är 
fallet. Det är ofta så pass omständligt, tidskrävande och svårt att få svar på olika 
frågeställningar att personal ofta inte lyckas med detta. 
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Det är vanligt att personer med det Teoretiska perspektivet framför att de inte alls 
förstår att polispersonalen upplever att lagstiftningen är oklar eller otillräcklig. En 
pensionerad högre polischef framförde: 
 
”Jag kan inte förstå att personalen tycker att lagstiftningen inte är tillräcklig eller oklar. Det har jag 
aldrig förstått heller. Jag har ju hört det här resonemanget tidigare. Jag tycker att vi har alla 
instrument man behöver för att kunna agera som polis ute…….. (Egen kommentar: Under intervjun 
ges efter detta uttalande ett antal konkreta exempel på när personalen tycker att lagstiftningen är 
oklar eller otillräcklig)……... Jag har inte ens tänkt i de banorna. Jag har inte reflekterat över detta 
på min nivå, man ser det mer övergripande. Det är detaljer… Det är väl ungefär som att när man 
skall tapetsera. Jag kanske ser att det är en bra vägg att tapetsera på, men den som ska tapetsera ser 
att väggen är ojämn. Att man måste slipa också. Det ser inte jag. Det ingick inte i min syn.”  
 
Praktiska problem med nuvarande lagstiftning når sällan utredare i lagfrågor i och med 
att det nästan undantagslöst är representanter från det Teoretiska perspektivet som 
företräder polisen i de fall polisorganisationen skall yttra sig över nuvarande eller 
kommande lagstiftning (Holgersson, 2002b). Det kan göra att det blir svårt att komma 
tillrätta med problemet att lagstiftningen upplevs som oklar och otillräcklig. Att 
polispersonal anser att lagstiftningen är otillräcklig kan visserligen nog aldrig undvikas 
i och med att de ofta ser lagstiftningen ur ett polisiärt effektivitetsperspektiv, men 
genom att på ett bättre sätt lyfta fram uppfattningar från Golvets perspektiv ökar 
förutsättningar för goda och väl avvägda beslut i samband med framtagning av ny eller 
förändrad lagstiftning (ibid.). 
 
Flera intervjupersoner menar att nuvarande sätt att tolka och sprida information inom 
polisen leder till en ineffektiv polisverksamhet, där det är vanligt polispersonal känner 
sig osäkra och inte vågar att agera. Samma iakttagelser har jag gjort vid deltagande 
observation. Trots att det funnits möjlighet att agera med stöd av nuvarande 
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Figur 4-2: Olika perspektiv beträffande tillgängligheten på information 
(Holgersson, 2001). 
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lagstiftning har polispersonalen ej vågat vidta åtgärder. Osäkerheten är också en 
anledning till att personal nischar in sig och väljer att inte involvera sig i vissa 
arbetsuppgifter (se även 4.6 ”Bristfällig utbildningsverksamhet”). 
 
Ett väl fungerande IT-system skulle kunna påverka flera av de i detta avsnitt beskrivna 
problemen i positiv riktning genom att information om gällande rätt blir mer 
lättillgänglig. Ett exempel på detta är olika former av mobila lösningar som kan göra 
att polismannen har tillgång till information redan på brottsplatsen (se kapitel 5). I 
huvudsak är det dock andra åtgärder än olika IT-lösningar som måste vidtas för att 
komma tillrätta med den i avsnittet beskrivna problembilden.  
 

4.3 Missnöje med hur rättssystemet fungerar120 
 
Vid intervjuer uttrycker polispersonal ofta sitt missnöje över hur rättssystemet121 
fungerar. En polis missnöje över sättet att tolka vittnesmål i domstol: 
 
”Om det var två gärningsmän och en skruvmejsel bars av en av personerna kan man få frågor: ’Var 
hade han den?’ Sådana frågor. Då man inte kan svara exakt i vilken ficka han hade skruvmejseln 
långt efteråt, ett och ett halvt år efteråt, resonerar rätten att man kanske minns fel och personen frias. 
När vi har tagit dem på bar gärning. Man blir ju helt uppgiven.”  
 
Det gör att polispersonalens motivation att bl.a. se till att viss lagstiftning efterlevs blir 
låg:  
 
”Rättegångar visar att vissa gärningar ej är brott. Man skriver på nåt, går upp och vittnar och sedan 
går gärningsman fri… Ja, då skiter vi väl i det brottet nästa gång!” 
 
Det finns en mängd rättsfall där polispersonal upplever att det är fel att 
gärningsmannen inte blir dömd för visst brott, bl.a. att det inte ansågs vara brottsligt 
när en 18-årig man smygfilmat sin flickvän under en sexakt, att en vuxen man förgrep 
sig på ett litet barn men att det inte bedömdes som våldtäkt, eftersom barnet inte gjort 
tillräckligt med motstånd och flera uppmärksammade gruppvåldtäkter där 
gärningsmännen friats av olika anledningar122. Ett inlägg i polistidningen (Svenska 
Polisförbundets rikstäckande tidning) som kritiserade nuvarande rättstillämpning:   
 
”Sverige kom på 30-talet att spåra in på ’rättsvetenskapen’ och därmed kom rättskipningen att 
teknifieras. Rättskänsla kom att bli något fullständigt irrelevant som bara finns som ett hjärnspöke… 
Denna strikt ’vetenskapliga’ riktning av rättsfilosofin – rättspositivismen… medför att lagarna hela 
tiden måste justeras i detaljer eftersom domstolarna inte på samma sätt som i andra länder får söka 
analogier i tidigare liknande lagar och domslut eller i allmänna rättsprinciper… Med den 
rättskulturen blir det exempelvis nödvändigt att ändra lagen och skriva in som en försvårande 

                                                 
120 3 % av de intervjuade poliserna kände inte alls något missnöje med hur rättssystemet fungerar. 5 % tyckte att 
det väcker en låg frustration (värde 1 eller 2) och 65 % av personalstyrkan ansåg att punkten leder till en hög 
frustration (7 eller därutöver, 16 % av de intervjuade uppgav värde 10). 
121 Ur polismännens perspektiv innefattar detta begrepp även av praktiker som har en stark koppling till 
närpolisernas/ordningspolisernas praktik (landsting, kommun, kriminalvård etc.) samt t.ex. 
utredningsverksamhet som utförs inom polisen.  
122 Vissa förändringar har skett/är på väg att ske, men vissa polisman framför att det är ett grundläggande 
problem med nuvarande rättstillämpning som gör att det hela tiden är nödvändigt med ändringar och tillägg. 
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omständighet med högre straffvärde att misshandla någon på grund av till exempel rastillhörighet. 
Om man tillåtit rättskänslan att vägleda domstolarna så skulle automatiskt ett sådant brott straffas 
hårdare än misshandel i ett vanligt fylleslagsmål.” (Thun, 2000) 
 
Ett exempel på en dom som vissa polismän framfört strida mot ”sunt förnuft”: 
 
”En man hade antastat en sovande kvinna genom att dra av henne trosorna och kyssa eller smeka 
henne på insidan av låren då hon befunnit sig i sovande tillstånd och därför ej kunnat avvisa honom. 
Hovrätten ogillade åtalet för sexuellt ofredande. I domskälen förklarades bl.a. att för att någon skall 
anses uppträda anstötligt mot en annan person krävs att gärningen är ägnad att hos denne väcka 
anstöt. En person som sover kan uppenbarligen inte ta anstöt. En gärning som riktar sig mot en 
sovande kan enligt hovrättens mening därför inte heller vara ägnad att hos den sovande väcka anstöt; 
det förhållandet att denne efter uppvaknandet tar anstöt gör inte någon skillnad.” (Dahlström, Nilsson 
& Westerlund, 2001) 
 
Polispersonal upplever ofta att det är långt mellan sunt förnuft och den svenska synen 
på hur lagstiftning skall tolkas, vilket upplevs som frustrerande. Det är inte bara 
beträffande sexualbrott som personal har synpunkter på domslut. Poliser framför 
ibland att det kan kännas påfrestande att stå till svars och försöka förklara åklagares 
och domstolars beslut inför grannar och vänner.  
 
En bristfällig verksamhetskunskap kan dessutom göra att frustrationen blir större än 
den borde vara. Polismannen får kanske aldrig reda på att nio av tio döms för ett visst 
brott, utan det ärende han är involverad i eller får reda på genom massmedia, där 
gärningsmannen går fri, är det han känner till, och det han bygger sin uppfattning om 
hur rättssystemet fungerar. Den uppkomna frustrationen kan i sin tur göra att 
polismannen inte har motivation att söka efter information123, utan snabbt bildar sig en 
uppfattning om svensk rättstillämpning, vilket i sin tur påverkar kunskapen om 
rättssystemet negativt. En ond cirkel uppstår.  
 
En annan faktor som påverkar personalens motivation att beivra viss typ av 
brottslighet är att de straff som återfallsförbrytarna får i jämförelse med den vanlige 
medborgaren upplevs som orättvisa: 
 
”I början är det kul att använda sina kunskaper, sedan börjar man se att de straff Svensson får ej står 
i rimlig proportion. Busarna släpps, brott bakas in, busarna får rapporteftergift, och är för unga – då 
tycker man det är fel att den som inte är kriminell utan bara slarvat får böter. Efter några år börjar 
det ta emot att skriva på de skötsamma, man stannar dem kanske och påtalar felet.” 
 
Poliserna upplever att straffen inte blir tillräckligt kännbara för de yrkeskriminella:  
 
”Lagen funkar jättebra på de skötsamma. De får kännbara straff. Lagen funkar inte på 
återfallsförbrytare. Den är inte anpassad för återfallsförbrytarna.” 
 
Under deltagande observation har det hänt att jag flera gånger samma dag träffat på 
samma person där denna har kunna misstänkas för brott, men att det inte funnits 

                                                 
123 Se Smångs (1991) som pekar på att polismän hon intervjuat, om de följt ett ingripande ända fram till en dom, 
ofta har blivit besvikna över det utdömda straffet, som ses som alltför milt. Av den anledningen slutar 
polismännen att engagera sig i vad som händer efter det att de gjort sitt (ibid.). 
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anhållningsskäl och därmed inte gripandeskäl. Det har rört sig om upprepande 
snyltningsbrott, snatterier och olika typer av trafikbrott (mestadels grova olovliga 
körningar124). De gånger jag träffat på samma person vid tre eller fler tillfällen samma 
dag har rört sig om undantagsfall, däremot har det inte varit ovanligt att jag rapporterat 
någon för brott två gånger samma dag. Ett exempel: 
 
Man född 1954.  
Mätperiod: 12 månader. 
 
Det senaste 12 månaderna har han kontinuerligt blivit rapporterad för brott innefattande grov olovlig 
körning, brott mot narkotikastrafflagen och tillgrepp av fortskaffningsmedel alternativt olovligt 
brukande. Mannen har under mätperioden ofta gjort sig skyldig till olika former av olaga intrång 
genom att bryta upp källarförråd, men trots att patruller träffat på mannen i dessa sammanhang är 
det sällan att dessa brott resulterat i att han blivit uppsatt som misstänkt i en anmälan. 
 
De senaste tre månaderna125: 
 
030706: Grov olovlig körning 
030710: Grov olovlig körning 
030712: Grov olovlig körning 
030722: Grov olovlig körning 
030722: Grov olovlig körning (2:a samma dag) 
030801: Grov olovlig körning 
030802: Grov olovlig körning 
030808:  Grov olovlig körning 
030808: Grov olovlig körning (2:a samma dag) 
030809:  Brott mot narkotikastrafflagen 
030812: Grov olovlig körning 
030819: Grov olovlig körning 
030821: Grov olovlig körning 
030825: Grov olovlig körning 
030825: Grov olovlig körning (2:a samma dag) 
030826:  Grov olovlig körning 
030902:  Grov olovlig körning 
030902:  Grov olovlig körning (2:a samma dag) 
030904:  Grov olovlig körning 
030917:  Grov olovlig körning 
030925:  Grov olovlig körning 
 
Tabell 4-1: Utdrag från misstankeregistret 
                                                 
124 Spolander (1997) har funnit att motorfordonsförare inblandade i trafikolycka är mer brottsbelastade än 
jämförbara olycksfria förare. Det är t.ex. nio gånger vanligare bland de olycksinblandade förare att de blivit 
lagförda för olovlig körning, fyra gånger vanligare att de blivit lagförda för stöld och sex gånger vanligare att de 
blivit lagförda för brott mot narkotikastrafflagen, jämfört med de olycksfria förarna. Relativt sett flest 
körkortslösa olycksförare finns bland lagförda män i åldrarna 35-64 år. I denna ålderskategori har nästan var 
femte  (17 %) olycksdrabbad förare saknat körkort vid olyckstillfället (ibid.). Se även Spolander (1994) där det 
framgår att över åttio procent av alkoholpåverkade motorförare inblandade i trafikolycka har begått brott mot 
brottsbalken, trafikbrottslagen eller andra brott. Det är drygt tre gånger fler än bland de olycksfria 
körkortshavarna med jämförbar köns- och åldersfördelning (ibid.).      
125 Det kan hända att han blivit rapporterad för ytterligare brott under de tre månaderna, eftersom det är lite 
fördröjning i redovisningen av brotten (Uppgifter hämtade från misstankeregistret i oktober 2003). Med tanke på 
nivån på antalet brott tidigare månader så rör det sig i sådana fall bara om något enstaka brott. Det finns 
anledning att framföra att upptäcktsrisken i Stockholm bedöms till under två procent (Ahlberg & Knutsson, 
1988). 
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På vissa orter framför polispersonal att kriminella asylsökande utgör ett stort problem 
och problemet har figurerat i massmedia flera gånger: 
 
”Alla ska ha rätt att söka asyl, det är viktigt. Men det vi ser nu är ett klart överutnyttjande av systemet 
och en stor ekonomisk belastning. Syftet är inte att möjliggöra för någon att begå brott i landet, men vi 
får dagligen och stundligen signaler om att så sker, säger departementsråd Nils Eliasson, chef för 
Migrations- och asylpolitikenheten inom Utrikesdepartementet……. Migrationsverket asylenheter 
kontrollerar regelmässigt asylsökande mot polisens misstanke- och brottsregister. I somras 
sammanställde asylenhet 3 i Solna en granskning av 899 ärenden som rörde rysktalande personer. I 
324 av dessa fall hade de asylsökande registrerats för antingen brottsmisstanke eller lagakraftvunnen 
dom. Detta motsvarar 36 procent. I gruppen ensamstående män var andelen ännu högre: 41 procent. 
Majoriteten av de registrerade brotten gällde snatteri och stöld.” (DN, 3:e september, 2003)126 
 
På liknande sätt så upplever personal att rättsystemet inte är anpassat till att det finns 
ungdomskriminella: 
 
”Det är ungdomar som är företagsamma innan de är 15 år. Det behövs en hårdare gränssättning. Det 
är inga barnrumpor vi har att göra med. De är rutinerade, etablerade kriminella som är under 15 år. 
Det är inget som man tänkte på när lagstiftningen utformades.” 
 
Pedagogiken och logiken i rättsystemet är inte utformad efter ungdomarnas behov av 
tydliga gränser, menar ofta personalen. Forskning pekar på att tydliga signaler från 
samhället sida, t.ex. att ungdomar tas in på särskilda ungdomshem verkar få effekter på 
den kriminella strukturen runt dessa ungdomar (Sarnecki, 2001; Polismyndigheten i 
Stockholms län 2003 ).  
 
Likt ovanstående problem, att åtgärder från samhället sida inte upplevs vara anpassade 
för att hantera vissa kategorier av gärningsmän som begår brott, så framför ofta 
polispersonal att vården av psykiskt sjuka är undermålig. I samband med att detta 
kapitel skrevs så blev sakförhållandet fokuserat i massmedia genom mordet på 
utrikesminister Anna Lindh. Personal har dock, liksom flera problem i detta kapitel, 
påtalat faktumet under en längre tid, utan resultat. Personal blir frustrerade: 
 
”Egentligen borde man ha kontakt med nån bra journalist och gå ut och berätta hur det är ställt. När 
man berättar för folk tror de inte att det är sant..... Rättssystemet fungerar inte….. Det håller på att 
rasa samman. Jag och många kolleger känner så…. Konsekvensen av att man tycker att rättsystemet 
inte fungerar gör att man ser mer och mer mellan fingrarna.” 
 
De lagar som reglerar polisens skyldigheter att utföra handräckningsbegäran väcker 
ofta personalens missnöje127. Personal upplever att andra myndigheter utnyttjar 
polisen. 
 

                                                 
126 (Egen kommentar:) Det finns skäl att beakta att polispersonalen känner till att upptäcktsrisken är låg (se t.ex. 
Ahlberg & Knutsson, 1988) och att det gör att de vet att många begångna brott ej registreras i polisens statistik. 
127 Jag påtalade inte denna punkt i samband med att jag frågade om graden (värde 1-10) på personalens 
eventuella irritation/frustration över nuvarande rättssystem. Denna punkt har hamnat under missnöje med 
rättssystem efter genomförda intervjuer. Personalen tycker med ett fåtal undantag att handräckningar är 
frustrerande. 
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Andra problem som personal återkommande gånger tagit upp är att straffen i för stor 
utsträckning anpassas efter kostnaden för kriminalvård etc. och inte efter behov128 och 
att utredningar alltför lätt skrivs av129: 
 
”Att jaga Svensson känns svårmotiverat när det åker runt åklagare och skriver av ärenden med kända 
gärningsmän och sedan vill man att man skall sätta dit Svensson för ett säkerhetsbälte.” 
 
Men även att utredningsverksamheten inom polisen generellt sett är ineffektiv anses 
ofta vara frustrerande. Det är inte ovanligt att poliser framför att vissa utredare har en 
mycket låg produktion: 
 
”De kommer en stund efter åtta och vid halv nio är det utsättning. De sitter och snackar tills 
utsättningen börjar och sedan är det fika. Det är sedan inte långt till lunch, så de tycker inte det någon 
idé att ta tag i nåt ärende. Lunchen tar en och en halv timme. Först skall man handla in mat sedan 
sitter man och äter i lugn och ro. Efter lunch har man en dryg timme att jobba, men då kan det ju vara 
GroupWise att svara på eller nyheter på Intranet. Sedan är det eftermiddagsfika och sedan skall de 
snart gå hem så då tycker de att det är för kort om tid för att ägna sig åt utredningsarbete.”130 
 
På en kriminaljour utförde under en tidsperiod vissa utredare över hundra förhör 
medan det fanns utredare som genomförde under tio förhör131. På enheter som inte är 
kända för att vara speciellt lågproduktiva har det visat132 sig att det är vanligt att 
utredarna i genomsnitt håller mindre än ett förhör per arbetsdag. Antalet hållna förhör i 
förhållande till antalet inkomna ärenden, där det ofta krävs mer än ett förhör per 
ärende, medför ovillkorligen antingen stora balanser133 eller att många utredningar 
läggs ner på ett tidigt stadium, utan att tillräckliga utredningsåtgärder vidtagits. En 
ineffektiv utredningsverksamhet leder till att polispersonal i yttre tjänst tappar 
motivationen att engagera sig vid vissa typer av händelser: 
 
”De är extremt slöa och dåliga i krimjouren i N. Det finns några bra, men är det de dåliga som jobbar 
är det ingen idé att ta in folk.” 
                                                 
128 Behovet kan dels röra sig om målsägandens behov av att känna att den misstänkte fick ett godtagbart straff, 
dels att straffet skall avskräcka andra (allmän preventivt), men även att den misstänkte får adekvat vård, t.ex. 
LVM och LVU (individual preventivt). 
129 Kopplat till avsnitt 4.1 ”Missnöje med nuvarande ledning, styrning, verksamhetsuppföljning”, menar 
personalen att det verkar vara viktigare att kunna visa upp att man har en liten balans än att försöka utreda brott. 
Det blir de lätt mätbara faktorerna som hamnar i fokus (se även Holgersson, 2001). 
130 Liknande uppgifter har framförts ett flertal gånger, där ordningspoliser/närpoliser dock brukar vara noga att 
poängtera att det bara gäller en del av utredningspersonalen. Även utredningspersonal har lämnat denna typ av 
information för att beskriva vissa individers sätt att bedriva arbetet. 
131 Jag räknade antal förhör m.h.a. DurTvå. Samtliga utredare använde DurTvå. 
132 Jag gick bl.a. igenom antalet hållna förhör på ett par enheter (drygt 15 utredare) under sex månader med hjälp 
av DurTvå. De arbetar med vardagsbrottslighet och utredningarna är inte speciellt omfattande eller komplicerade 
(misshandel utanför krog, snatteri, stöld i skåp på skola, olaga hot mot kvinna etc.). Det genomsnittliga antal 
förhör som utredarna höll per arbetsdag låg på 0.6. Vid en genomsnittlig förhörslängd på 30 minuter, betyder det 
18 minuters arbete per dag, där ärenden fortskrider genom att utredarna håller förhör. Syftet med denna 
avhandling har inte varit att studera utredarnas arbete, men de studier som jag genomfört på andra liknande 
enheter har jag kommit fram till ungefär samma resultat. Detta styrks också av iakttagelser av andra. En 
arbetsgrupp som fick i uppgift att se över utredningsverksamheten fann att en utredare i polismyndigheten i 
Stockholms län håller i genomsnitt ett förhör varannan dag. De konstaterade också att skillnaderna mellan 
utredare var stora. En utredare kunde hålla över 350 förhör medan andra utredare höll under 100 förhör under 
samma tidsperiod, efter att man räknat om och tagit hänsyn i eventuell skillnader i arbetstid (Källa: 
Polismyndighetens intranät 041019).   
133 Utredningar som läggs på hög i väntan på att en utredare kan arbeta med ärendet. 
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Det visar sig att antalet lagförda personer sjunker trots att antalet anmälda brott ökar:  
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Figur 4-3: Antalet anmälda brott (Källa: BRÅ) 
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Figur 4-4: Antalet för brott lagförda personer (Källa: BRÅ) 
 
Polisorganisationens arbete utgör en viktig del av lagföringsprocessen, men siffrorna 
åskådliggör inte bara utfallet av polisverksamheten, utan hela rättskedjan har betydelse 
för ovanstående statistik. 
 
En ytterligare faktor som upplevs som frustrerande och som har att göra med 
utredningsprocessen är att polispersonal tycker att misstänkt som erkänner och gör rätt 
för sig borde tjäna på detta. Istället uppfattar personalen ofta att det är tvärt om. Att 
ljuga eller vara tyst, menar polispersonal, lönar sig: 
 
”Två killar som gick i nionde klass gjorde inbrott i skolans cafeteria genom att under skoltid bryta 
upp en lucka. En elev på skolan såg de bägge stå och bryta på luckan. En av killarna erkänner och får 
motta ett strafföreläggande. Den andre förnekar och det blir inget åtal. Det blir ju uppenbart både för 
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de två misstänkta och för andra elever i skolan som snackar om vad som hände under polisförhören 
att det lönar sig att inte berätta sanningen.” 
 
På grund av att polispersonal inte tycker att en person skall förlora på att han eller hon 
är ärlig134 minskar motivationen att reagera på viss typ av brottslighet: 
 
”Det känns fel att de som lärt sig att svara rätt, t.ex. när det gäller körförbud, slipper ifrån, medan en 
skötsam Svensson som råkar glömma besiktningen och berättar att så är fallet får böter.” 
 
En annan faktor som får personal att känna frustration är att yrkeskriminella kan ha 
dyra halskedjor och armband, åka runt i exklusiva bilar som står skrivna på andra 
personer och att de kan ha tiotusentals kronor i sedelbuntar i fickorna, medan 
brottsoffret som blivit tilldömd skadestånd inte får några pengar på grund av att 
gärningsmannen inte har några officiella pengar135. Det är svårt för brottsoffret att 
förstå att den kriminella inte behöver betala vare sig skadestånd eller böter när denne 
verkar ha massor av pengar. Samhällets behandlingen av brottsoffer upplever 
polispersonalen generellt sett som otillfredsställande. De anses bli hårt åtgångna vid 
rättegångar och skyddet efteråt är bristfälligt. Detta förhållande uppges även gälla i de 
fall polispersonal är målsäganden eller vittnen. Polispersonal upplever ofta att de 
skyddas dåligt, och att det är upp till dem själva att svara för skyddet.  
 
Polismän framför att de relativt ofta utsätts för hot och våld. Enligt Polisförbundet  
(Statistiska centralbyrån genomförde undersökningen, 2003) visade det sig att sextio 
procent av utryckningspoliserna utsatts för våld och sjuttifem procent för hot om våld 
de senaste tre månaderna. Polismännen upplever också att deras intressen tillvaratas på 
ett klandervärt sätt när de utsätts för brott i tjänsten. Om väl åtal väcks är det dessutom 
ofta svårt att få skadestånd för en polisman, vilket väcker polismäns irritation: 
 
”Bespottade poliser får ingen ersättning. De fyra Gotlandspoliser som blivit spottade i ansiktet i 
jobbet får inget skadestånd. Det står klart sedan Svea Hovrätt ändrat en tidigare dom i tingsrätten….. 
Hovrätten tycker dock inte att bespottade poliser är berättigade till ersättning ’med hänsyn till 
rådande praxis i fråga om vad polisman i tjänsten får anses tåla’. Sune Jacobsson, ordförande för 
Polisförbundet på Gotland, är missnöjd….. Det är inte acceptabelt att spotta på poliser. Det skulle 
snarare bedömas hårdare eftersom vi företräder samhället.” (Gotlandstidningen, 2003-07-09) 
 
 
Intervju med en polisman: 
 
”Jag har råkat ut för ett par stycken spottloskeärenden… vad gäller skadeståndsbiten så blev det 
ingenting. Då känner man: Skall inte jag få någon form av upprättelse?...  När man bara går och 
leder en person är det väldigt svårt att hinna ta avstånd och skydda sig om någon bara vänder sig om 
och spottar i ansiktet….. Konsekvensen kan bli att var enda person som jag skall ta med kommer jag 
gå och trycka ner och hålla nedböjd framåt för att han eller hon inte skall ha någon som helst 
möjlighet att spotta. Och det är inte proportionerligt… Vi blir utsatta för många förnedrande 
handlingar, men det är mycket sånt vi släpper igenom. För vi inser att det är något som vi får 

                                                 
134 Med ärlig menas också att t.ex. inte försöka undkomma en lagföring genom att inte stanna (särskilt tydligt när 
det rör sig om cyklister, mopedister, motorcyklister – som har en stor möjlighet att klara sig från böter om de ej 
stannar). 
135 Polispersonal har fått information om att sekretesslagen gör att de inte får ta kontakt med kronofogden när de 
kommer i kontakt med kriminella som har mycket pengar eller har dyrbara värdeföremål på sig. 
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acceptera och vara beredda på. Men när vi verkligen reagerar så skall det tas på allvar. Jag pratade 
med en jurist och diskussionerna bland juristerna varför inte polismännen skulle få ersättning gick ut 
på att de som spottar på oss är mindre bemedlade människor… Och då kommer det att bli staten via 
brottsoffernämnden som får betala, och då har snart polisen dubbla löner.”  
 
Vid intervjuer har det ofta framförts att när polispersonalen väl tilldöms skadestånd så 
saknar de misstänkta officiella pengar. En ytterligare faktor som skapar frustration är 
att polismännen upplever att det är svårt att via Brottsoffermyndigheten få ut pengar. 
Lindgren (2004) har belyst detta problem. Det gäller inte bara för poliser utan även för 
ordningsvakter, där personal ibland fått kännedom om förhållandet via massmedia:  
 
”Ordningsvakter får tåla lite stryk. Brottsoffermyndigheten tycker att ordningsvakter ska vara beredda 
på att mötas av hot och våld….. Trots att Norrköpings tingsrätt tillerkände honom ett skadestånd på 
4500 kronor sedan han blivit skallad och hotad till livet av en man har han inte fått ut ett öre… Visst, 
ska man som ordningsvakt ha en mental beredskap och kunna ta folk på rätt sätt. Men jag tycker inte 
att man skall behöva ta stryk, säger N136.” (Norrköpings tidningar, 2003-06-14) 
 
Också själva rättegången upplever vanligen polispersonalen som frustrerande. 
Personalen känner sig ofta hårt ansatta och får ibland känslan av att det är de som är 
åtalade för brott, trots att så inte är fallet: 
 
”Man skall bara sitta och lyssna. Advokaten summerar och kommer med påståenden sedan har man 
själv inte något utrymme att kommentera det….. I många fall kan det som utspelas i rätten kännas 
värre än den kränkning man som målsäganden utsatts för på brottsplatsen. Det är verkligen ingen 
upprättelse.”  
 
Detsamma gäller för andra medborgare som ställer upp som vittnen eller som är 
målsäganden137.  Lindgren & Lagerbäck (1996) menar att åklagarens och den 
tilltalades försvarares frågor många gånger uppfattas som kränkande och som 
ifrågasättande av brottsoffrets trovärdighet. Lindgren (2004) pekar på att många 
brottsoffer uppger att de kände sig mer ifrågasatta än gärningsmannen och att de inte 
blev trodda. Två tredjedelar av brottsoffren upplevde förhörssituationen i domstolen 
som påfrestande (ibid.) 
 
Skillnader i ersättning mellan advokater och de som kan tvingas att närvara vid en 
rättegång, t.ex. polismän, upplevs som orättvisa. En uppfattning som till viss del 
erhållits via massmedia: 
 
”När advokaterna kör med sina bilar får de 35 kronor inklusive moms per mil. Vittnen som tvingas 
ställa upp får bara 11 kronor per mil… Normaltaxan per timme förra året låg på 1 162 kronor. Men  
 
 

                                                 
136 Ordningsvakt. 
137 Vissa uttalanden från advokater har uppmärksammats i massmedia, t.ex. när advokat påstod att tjej såg ut som 
en hora (t.ex. SvD och DN 2004-02-26). Ofta rör det sig dock inte om så flagranta påståenden från advokaters 
sida, utan handlar vanligen om att ifrågasätta trovärdigheten hos vittnen och målsäganden, vilket i sig dock ofta 
upplevs som mer eller mindre kränkande.   
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enligt ett rättsfall har advokater möjlighet att få en förhöjd timersättning, 1 553 kronor138, om målet 
varit särskilt komplicerat.” (Aftonbladet, 2003-05-09) 
 
Polismannen har dessutom vanligen ingen möjlighet att planera rättegången utifrån sin 
kalender:  
 
”Fem sommarsemestrar i rad har jag varit tvungen att avbryta på grund av rättegångar.” 
 
Polismannen får bara en kallelse, ofta med kort varsel, där hon får betala vite om hon 
inte dyker upp vilket flera gånger har framkommit vid intervjuer: 
 
”Jag fick böta för att jag inte kom på en rättegång, trots att den ändå blev inställd p.g.a. av att kallade 
personer inte dök upp. Det vore en sak om jag varit slarvig, men det här berodde på olyckliga 
omständligheter och det var den enda rättegång jag missat på trettio års polistjänst. Jag överklagade 
vitet till högre instanser, men det hjälpte inte. Det känns mycket frustrerande.” 
 
En lösning på problemet att en polisman ofta blir kallad på rättegång är helt enkelt att 
denne slutar att engagera sig och bl.a. undviker att skriva rapporter eller dokumentera 
att han eller hon sett saker.  
 
Kirkham (1974) beskriver att han och hans kollega blev angripna i samband med att de 
försökte se till att lagen efterlevdes. Han kände viss tröst i att personerna i alla fall 
snart genom rättsystemet skulle få lära sig vad det innebär attackera en polisman. Den 
kollega som Kirkham åkte med var dock inte lika positiv: ”I helvete att de kommer att 
få något straff, Doc139.  Bara vänta och se!” Nästa kväll upptäckte Kirkham att de två 
som hade attackerat dem kvällen innan stod i ett gathörn och skrattade och uppträdde 
hånfullt mot dem. Kirkham uppger att han aldrig kommer glömma den känsla av 
bitterhet och hopplöshet som infann sig. Rätten bedömde inte det som hade hänt 
kvällen innan allvarligare än ett förargelseväckande beteende. Som polisman, uppger 
Kirkham, lärde han sig att det är något fruktansvärt fel i relationen mellan vår polis 
och de som stiftar lagar och skipar rättvisa med hjälp av lagstiftningen. Han kunde inte 
förrän han blev en polisman själv inse de ytterst negativa konsekvenser sådana 
händelser fick både på polismannen och för samhället som denna strävar efter att 
skydda (Kirkham, 1974).  
 
Det är också vanligt att polismannen upplever att samhället i allt för liten grad hjälper 
de som varit inblandade i en rättegång, dels misstänkta, som kanske lider av missbruk, 
men framförallt brottsoffer som behöver olika former av stöd140. Skydd mot 
integritetskränkning ser JO främst som ett skydd för medborgaren gentemot handlingar 

                                                 
138 (Min kommentar:) Motsvarande ersättning för en polisman är omkring 300 kronor, när denne vittnar på 
fritiden. Den maximala ersättning som kan utgå för ett vittne för förlorad arbetsinkomst är 700 kr/dag (Rb, 18:e  
kap, förordning 1982:805), d.v.s. den ersättning ett vittne maximalt kan erhålla per dag för förlorad 
arbetsinkomst uppgår till ungefär halva beloppet av vad en advokat kan få i arvode per timme. Det finns en 
uppenbar risk att polismannen upplever det hela som orättvist när hon jämför den ersättning hon och andra 
vittnen får i jämförelse med advokaternas arvoden. Vittnesmål för vissa yrkeskategorier, t.ex. för polismän och 
butikskontrollanter rör sig inte om enstaka undantagsvis uppkomna företeelser, utan är en naturlig följd av att 
arbetsuppgifterna utförs på ett korrekt sätt.  
139 Professor Kirkham kallades för Doc av poliserna. 
140 Se även Smångs (1991) som dragit liknande slutsatser om personalens uppfattningar. 
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vidtagna av statsmakten. Den största delen av kränkningarna står dock av en liten del 
av medborgarna för som är kriminella och som kränker ett betydande antal andra 
medborgare. Den fråga som polispersonalen ofta ställer sig är vem som försvarar dessa 
intressen?  
 
Lindgren (2004) pekar på problemet med ett ”cementerat” gärningsmannaperspektiv i 
samhället. Han hänvisar i detta sammanhang till Boëthius (2001) som beskrivit det 
som att det i Sverige finns en ryggradskänsla, som tycker synd om brottslingar, inte 
alla – och inte alltid, men ändå. Boëthius menar att denna sympati med förövaren (svår 
barndom etc.) har tillåtits skymma brottsoffrens svåra lidande (Lindgren, 2004). 
  
Finstad (2000) menar att man kanske kan hävda att poliser i ordningstjänst praktiserar 
ett rättssäkerhetsbegrepp som mer överensstämmer med den klassiska betydelsen av 
ordet och hänvisar till Robberstad (1999): ”Rättssäkerhet betyder säkerhet för sina 
rättigheter, till ära, liv, frihet och egendom”. Vissa grupper, menar Finstad, har 
reserverat rättsäkerhetsordet för skyddet för medborgaren mot samhällets ingrepp. Den 
andra sidan kallas för något annat t.ex. rättstrygghet. Finstad skriver att Robberstad 
hävdar att lagbrytaren intressen prioriteras framför dem som drabbats av brott. Det 
framställs gärna som om detta var det enda möjliga sättet att skydda rättssäkerheten på. 
Mycket av allmänhetens kritik mot polisen kan skyllas på att de flesta människor i 
liten grad har klart för sig vilka lagliga fullmakter som polisen faktiskt har (Finstad, 
2000). 
 
Muir (1977) pekar på att polismannen är beroende av att rättssystemet fungerar för att 
inte tappa sin trovärdighet. Muir, tar upp ett exempel, där en bror skall misshandla sin 
systers våldtäktsman. En polisman lyckats förhindra det genom att få de inblandade att 
acceptera den ”rätta vägen”. Våldtäktsmannen måste då få ett kännbart straff, annars 
kan inte polismannen senare förmå medborgarna att inte ta lagen i sina egna händer. 
Polismannen får stå till svars för hur hela rättsapparaten fungerar, från 
utredningsmannens arbete, till åklagarens och rättens bedömning. Han tappar ansiktet 
om rättssystemet inte backar upp honom (ibid.).  
 
Huvuddelen av de förhållande som beskrivs i detta avsnitt går inte att lösa med hjälp 
av väl fungerande IT-system. Det finns skäl för polisorganisationen att tydliggöra 
brister i nuvarande rättssystem, så att vissa av de i kapitlet beskrivna problem kan 
åtgärdas. Det är viktigt att komma tillrätta med flera av de i avsnittet beskrivna 
problemen, eftersom det inte bara har betydelse för polispersonalens motivation utan 
också för medborgarnas tilltro till rättssystemet (se Lindgren, 2004), vilket påverkar 
polismannens möjlighet att övertyga människor att inte ta lagen i egna händer. Det är 
medborgarna som på olika sätt är de som oftast utsätts för brott och en vanlig synpunkt 
som jag kommit i kontakt med är att brottsoffer upplever att det inte händer något,  
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att det inte är någon idé att ringa polisen141. Under deltagande observation runt om i 
landet har jag kommit i kontakt med fall där privatpersoner själva skipar rättvisa och 
löser ”problem” genom olika former av illegala metoder utan att blanda in 
rättsväsendet. Jag har känslan av att dessa handlingar har ökat i omfattning, men jag 
har inte haft som syfte att studera detta fenomen.  
 

4.4 Missnöje med omorganisationer142 

4.4.1 Organisatoriska förändringar som bygger på rationaliserade myter 
 
Meyer och Rowan (1977), vilka jag har hänvisat till i avsnittet ”4.1.2.2 Anpassning på 
ytan”, menar att organisatoriska förändringar ofta bygger på rationaliserade myter om 
vad som är effektivt, snarare än på förutsättningslösa utvärderingar av vad som faktiskt 
är effektivt. Ofta framför personalen att de centraliserade länskommunikations-
centralerna verkar ha kommit till bara för att det blivit ett slags mode på ledningsnivå 
att det är effektivt att organisera verksamheten på detta sätt, men den vanliga 
uppfattningen bland närpoliser/ordningspoliser är dock att tillskapandet av centrala 
länskommunikationscentraler istället mestadels har resulterat i att polisarbetet fungerar 
sämre. Ett annat exempel på en typ av omorganisation som bygger på rationaliserade 
myter är införandet av närpolisorganisationen143.  
 
Information från olika IT-system används i normalfallet för att göra beräkningar av 
utfallet av en omorganisation. IT-system filtrerar dock kunskap (Holgersson, 2001) 
och gör att olika förhållanden som har en avgörande betydelse för utfallet av 
omorganisationen inte blir synliga. Exempelvis bedöms/är inte en del personer 
användbara i vissa befattningar144 och det förekommer därför att personal har mer eller 
mindre tillskapade arbetsuppgifter. Detta förhållande syns vanligen inte i de 
beräkningsunderlag som erhålls från IT-systemen. En del personer upplever 
omorganisationen så negativ att de söker sig från den aktuella organisationen, vilket 
ofta inte heller tas med i beräkningen om uppskattningarna främst bygger på 
information från IT-system. Andra felkällor är att personal som har stabsbefattningar 
eller chefsbefattningar sällan återgår till ren linjeverksamhet och att om två enheter 

                                                 
141 2004 i en undersökning från Svenskt kvalitetsindex (www.kvalitetsindex.se) som beskriver brukarnas 
värdering av central samhällsservice fick polisen ett av de lägsta värden som uppmäts i KI:s historia. 
Undersökningen gällde brottsoffers upplevelser om polisens förmåga att lösa brott. I den undersökning som 
presenterades 2005 och som berörde samma frågeställning hade betyget sjunkit ytterligare. I andra 
undersökningar har polisen fått ett högt förtroende, men frågeställningarna har varit annorlunda. Dessa 
undersökningar har dock inte inriktat sig på polisens förmåga att utreda brott. I KI:s undersökning har alla brott 
buntats ihop, d.v.s. förmågan att klara av en cykelstöld likställs med förmågan att klara av ett mord. I andra 
undersökningar (RPS) har det visat sig att det framförallt är målsäganden som blivit misshandlade av okända 
gärningsmän ute på stan som är missnöjda med polisens agerande.  
142 7 % av de intervjuade poliserna tyckte inte alls att återkommande omorganisationer är något som väcker deras 
frustration. 8 % tyckte att det väcker en låg frustration (värde 1 eller 2) och 56 % av personalstyrkan ansåg att 
punkten leder till en hög frustration (7 eller därutöver, 12 % av de intervjuade uppgav värde 10). 
143 Där det viktiga har varit att definiera poliser som närpoliser (se ”4.1.2.2 Anpassning på ytan”), men om 
polispersonalen getts någon möjlighet att arbeta på ett sätt som var tanken med närpolisidén har inte haft lika hög 
prioritet. 
144 På vissa ställen har t.ex. en stor andel av personalen sjukintyg att de inte kan tjänstgöra nattpass. 
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slås samman, där den nya enheten får en ny chef, så hamnar de tidigare cheferna 
vanligen inte i linjeverksamheten. Organisationen uppvisar liknande mönster när en 
central enhet splittras upp i mer decentraliserade enheter.    
 
Om geografiskt utspridda enheter centraliseras är det vanligt att effekten missbedöms 
på grund av att renodlingen av arbetsuppgifter bygger på att samtliga arbetsmoment 
flyttas till den centrala enheten. Så är vanligen inte fallet. Vissa arbetsuppgifter har en 
så pass lokal koppling att en centralisering inte är möjligt. Det går således inte att ta 
bort tjänsten utan att det inverkar negativt på verksamheten. Den beräknade effekten 
av en omorganisationen ger därmed ett annat resultat än den verkliga effekten av en 
omorganisation. Det verkar vara så att effekten av omorganisationer ofta överskattas 
från ledningshåll: 
  

Figur 4-5:  Den beräknade effekten av omorganisationen (personalökning i vissa 
områden) redovisade per område strax innan organisationsförändringen (Holgersson, 
2000).  

Figur 4-6:  Den verkliga effekten av omorganisationen (personalökningen i vissa 
områden) redovisade per område (Holgersson, 2000).  
 
Polispersonal framför ofta att de uppfattar att polisorganisationens effektivitet 
försämrats145. Statistik pekar i samma riktning, t.ex. anmälda brott i jämförelse med 
antal för brott lagförda personer som redovisats i avsnitt  4.3 (”Missnöje med hur 
rättssystemet fungerar”). Ett annat exempel är en jämförelse över tiden rörande 

                                                 
145 Se även t.ex. Persson (2003). 

Område A 
Område B 
Område C 
Område D 
Område E 
Område F 
Område G 
Område H 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Område A 
Område B 
Område C 
Område D 
Område E 
Område F 
Område G 
Område H 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20



Kap 4 – Faktorer i polispraktiken som påverkar arbetsprestationen 

 - 97 -

personer som blivit dömda för brottet smitning i förhållandet till antalet 
smitningsolyckor med personskada146. 
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Figur 4-7: Utvecklingen av antalet smitningsolyckor med personskada147 och personer 
lagförda för brottet smitning (med/utan personskada) från trafikolycksplats148. 
 
Ovanstående statistik indikerar149 en minskad effektivitet rörande att få tag i 
gärningsmän för brottet smitning. Min forskning visar att en minskad effektivitet inom 
polisorganisationen kopplat till genomförda omorganisationer bl.a. beror på: 

- Tillskapandet av länskommunikationscentraler 
- Ett färre antal yttre tjänstgörande personal (närpoliser/ordningspoliser) 
- Minskat antal poliser med lokal förankring 
- Organisationsförändringarna i sig 

 
 
 
 
 

                                                 
146 Jag har valt att redovisa antalet smitningsolyckor med personskada (som rapporterats till Vägverket) och inte 
det totala antalet anmälda smitningsolyckor (BRÅ) på grund av redovisningsförändringar under aktuell 
tidsperiod. Det är inte osannlikt att tro att det även skett en ökning av det totala antalet smitningsolyckor och inte 
bara en ökning beträffande smitningsolyckor med personskada. Som vanligt vill jag dock påpeka att statistiken 
inte är exakt. I sammanhanget bör också betonas att även antalet misstänkta personer för smitningsolyckor också 
har minskat under aktuell tidsperiod (inte bara antalet lagförda personer). Jag menar därför att det inte går att 
avfärda den sjunkande lagföringsstatistiken med att det i huvudsak är resultatet av förundersökningsbe-
gränsningar. 
147 Källa: Statistik från Vägverket. 
148 Källa: BRÅ, kriminalstatistik. Tabell – personer lagförda för brott efter huvudpåföljd. 
149 Jag vill, vilket jag lyft fram tidigare i avhandlingen, betona att statistiska uppgifter från IT-system bör 
användas med försiktighet och bör kombineras med andra datainsamlingsmetoder. När det gäller polisens 
minskade förmåga att få tag i personer som smitit från trafikolycksplatser pekar deltagande observationer och 
intervjuer i samma riktning.  
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4.4.2 Tillskapandet av länskommunikationscentraler 
 
Det är inte ovanligt att personalen är mycket kritisk till hur 
länskommunikationscentralerna fungerar. Polisförbundet visade i en rapport 
(Polismyndigheten i Stockholms län, 2002) att man i Stockholms län genom 
sammanslagningar av lokala kommunikationscentraler150 till en central 
länskommunikationscentral varken har sparat pengar eller förbättrat verksamheten. 
Samma förhållande verkar råda i flera län. Klette (1973) hänvisar till betänkandet 
”Polisen i Stockholm” som beskriver att verksamhetsledningen och politiker vid 
uppkomna personalbehov alltid finner den lösningen att skapa större enheter. På så sätt 
tror man att problemen är borta samtidigt som man gjort en stor 
rationaliseringsvinst151. Hur människan uppfattar den genomförda omorganisationen 
och hur det känns att arbeta i den nya miljön frågas sällan eller aldrig efter (Cedermark 
& Klette, 1973). Sveiby (1994) berör problemet med nuvarande sätt att organisera 
verksamheten inom polisen och betonar i fetstil vilka följder det får för verksamheten: 
 
”Att driften blir lönsammare (=produktivare) i stora fabriker än i små har varit ett industriaxiom i 
hundra år….. På den tiden visste vi inte om någon effektivera organisation än den stora enheten, med 
ett löpande band för produktionen. Det hade ju om och om igen bevisats i alla fabriker. Det löpande 
bandet med dess arbetsdelning finns faktiskt överallt i den offentliga sektorn…. Frågor kommer in, 
diarieförs, sorteras till rätt handläggare, sedan till nästa handläggare, ligger i ’balans’ (buffertlager), 
behandlas i tur och ordning…. Stora enheter ser billigare ut än små i kalkylerna eftersom de ofta 
kostar mindre i (synlig) administration per administrerad person. Att man samtidigt tappar kreativ 
förmåga märker man inte i den offentliga sektorn eftersom dess intäkter inte mäts.” 
 
En del av kritiken rörande centraliseringen till stora kommunikationscentraler berör 
långa svarstider samt för långt geografiskt avstånd till länskommunikationcentralernas 
personal och de chefer som tjänstgör där. Det mest frekventa missnöjet bland 
personalen har att göra med att personal uppfattar att de som tjänstgör på 
länskommunikationscentralerna har en bristande person- och lokalkännedom152.  
 
Under deltagande observation har jag ett flertal gånger kunnat konstatera, både i 
positiv och negativ bemärkelse, vikten av person- och lokalkännedom för att kunna 
leda det operativa arbetet på ett effektivt sätt. Operatör med bristfällig lokalkännedom 
i samband med personrån: 
 
”Anmälaren säger att han är vid nån gångtunnel under N-leden. Jag jobbar normalt inte med X-sidan 
utan med N-sidan. Går det nån gångtunnel under N-leden, var kan det tänkas att anmälaren är?, 
kom.”    
 
 
 
 
                                                 
150 De gamla kommunikationscentralerna som existerade innan tillskapandet av LKC har under intervjuer också 
utsatts för kritik, men denna kritik har varit mycket mildare jämfört med hur polispersonalen som arbetar i yttre 
tjänst uppfattar att LKC fungerar. 
151 Se Ivarsson Westerberg (2004) som hänvisar till tidigare forskning som visar att stora enheter genererar en 
ökad administration. 
152 Tillskapandet av ännu större centraler kommer förstärka detta problem. 
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Operatör med god lokalkännedom i samband med misstänkt kvinnomisshandel: 
 
”Det är svårt att hitta där, du stannar bilen på Ngatan och sedan är det huset som ligger längs med 
den gatan, även om det har en annan adress.” 
 
Högre chefer verkar dock i normalfallet inte väga in betydelsen av en lokal- och 
personkännedom, vilket gör att det är lockande att skapa stora centraler som täcker 
regioner istället för län. Det är vanligt att dessa chefer menar att tekniken, bl.a. i form 
av digitala kartor och GPS kommer att göra att behovet av person- och lokalkännedom 
i stort sett försvinner. Jag anser att en övertro på tekniken och en bristande 
verksamhetskunskap skapar denna uppfattning. När t.ex. en anmälare i tidskritiska 
situationer använder benämningar som att: ”Han sprang förbi den stora gröna häcken i 
riktning mot ICA affären”, ”Jag är ovanför där de gräver i gatan” och ”Hon ligger 
skadad där korvförsäljaren brukar stå” är det mer eller mindre en förutsättning att 
operatören har lokalkännedom för att denna skall förstå anmälarens platsangivelse och 
kunna leda det operativa arbetet på ett effektivt sätt. IT-systemet är uppbyggt efter att 
anmälaren arbetar som brevbärare, taxichaufför eller att denna på annat sätt har 
tillförskaffat sig en god förmåga att ange exakta adresser.  
 
Ett annat vanligt framfört klagomål gäller svarstiderna. Det är särskilt tydligt 
beträffande den största länskommunikationscentralen (Stockholm). Forskning har visat 
att de första minuterna ofta är helt avgörande för om en polispatrull skall lyckas 
frihetsberöva någon (Spelman & Brown, 1981; Kelling m.fl. 1977 ). Det huvudsakliga 
problemet till att polisen kommer för sent till brottsplatser beror dock inte på 
ineffektiva ledtider inom polisen, utan på att allmänheten tar för lång tid på sig innan 
de ringer och lämnar information om en inträffad händelse (ibid.). Det spelar i dessa 
fall ingen roll hur korta polisens ledtider är, men vid vissa situationer inkommer 
rapporter om händelser direkt153, där omfattande ledtider har en negativ inverkan på 
utfallet av verksamheten. 
 
Intervjuer ger vid handen att både personal och externa intressenter upplever att 
ledtiderna har blivit mer omfattande i och med tillskapandet av länskommunikations-
centralen i Stockholm154. Intervju med personal på en nattöppen bensinstation: 
 
”Vi ringer inte polisen längre, om det nu inte rör sig om ett 112-samtal, ingen idé att ringa andra 
nummer för att lämna ett tips155 eller nåt.” 
 
Drygt ett halvår efter att LKC tagit över samtliga KC i Stockholms län intervjuade jag 
sextiotvå poliser i yttre tjänst. Dessa tjänstgjorde i olika polismästardistrikt som 
tidigare haft lokala kommunikationscentraler. Femtio av dessa poliser tyckte att 

                                                 
153 Mobiltelefonin har ökat denna möjlighet. 
154 Jag har fått indikationer på att samma förhållande råder i flera andra län, men jag har inte genomfört 
tillräckligt många intervjuer med bl.a. externa intressenter för att kunna dra slutsatser om så är fallet.  
155 Med tips visade det sig att personalen menade rattfyllerier, stulna bilar eller stöldgods i bilar, efterlysta 
personer etc. Tidigare hade man ett direktnummer till den lokala kommunikationscentralen. Nu menar man att 
man hamnar i den normala kön och de upplever att de har annat att göra (betjäna kunder) än att vänta på att 
komma fram per telefon. Liknande åsikter framfördes av personal vid flera bensinstationer och 
ordningsvakter/väktare. 
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svarstiderna blivit längre (21 st) eller mycket längre (29 st)156. Jag intervjuade också 
tjugoåtta externa aktörer157 vid samma tidpunkt. Upplevelsen att svarstiderna är längre 
i och med införandet av LKC är ännu tydligare bland de externa aktörerna. Tjugosju 
av dessa personer tyckte att svarstiderna blivit längre (7) eller mycket längre (20)158 
(Holgersson, 2001).   
 
Det visar sig att antal prioritet 1 ärenden generellt sett har sjunkit runt om i landet159. I 
Stockolm ser utvecklingen av prioritet 1 ärenden ut så här160: 
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Figur 4-8: Utveckling av prioritet 1 ärenden i Stockholms län 
 
En orsak till minskningen kan vara långa svarstider som gör att när väl personer 
kommer fram per telefon är inte längre den inrapporterade händelsen ett prioritet 1 
ärende. Långa svarstider kan också medföra att människor drar sig för att ringa till 
polisen eller lägger på innan de hinner komma fram. Problemet med ”tappade” samtal 
är tydlig i månadsstatistiken från anmälningscentralerna i Stockholms län. De 
”tappade” telefonsamtalen för t.ex. januari 2004 uppgick till 3000161, vilket motsvarar 
drygt trettisju procent av de inkomna samtalen. 
 
I sammanhanget bör påpekas att minskningen av antalet prioritet 1 ärenden inte beror 
på att den anmälda brottsligheten generellt sett gått ner efter införandet av 
länskommunikationscentralen, utan tvärt om, har ökat. 
                                                 
156 10 st tyckte att svarstiderna blivit lite längre, 2 st att svarstiderna var ungefär som förut. Ingen av de 
intervjuade tyckte att svarstiderna blivit lite kortare, kortare, eller mycket kortare i och med införandet av LKC. 
157 Personal på RC-nord, RC-syd (Räddningstjänstens kommunikationscentral), nattvandrare, väktarbolags 
ledningscentraler, ronderande väktare, centrum väktare och personal på nattöppna bensinmackar intervjuades. 
158 En person tyckte att svarstiderna var ungefär som förut. Ingen av de intervjuade tyckte att svarstiderna blivit 
lite kortare, kortare eller mycket kortare. 
159 Det finns enstaka län som uppvisar en motsatt utveckling. 
160 I min lic. avhandling (Holgersson, 2001) visar jag att det är problematiskt att använda sig av statistik från 
STORM (Händelserapporteringssystem) för att bedöma den operativa förmågan. 1:a april 2002 förändrades 
systemet på sådant sätt att det inte längre skedde någon automatisk prioritering av olika typer av händelser, utan 
operatörerna fick göra manuella prioriteringar. Antal prioritet 1 ärenden sjönk kraftigt i och med denna 
förändring, Vid en jämförelse av jan-mars 2000, 2001 och 2002 så kan man dock se att antalet prioritet 1 ärende 
dessutom sjunkit konstant med 6-7 % per år. Vid en jämförelse av april-dec 2002 med april-dec 2003 visar det 
sig att antalet prioritet 1 ärenden fortsätter att sjunka och var cirka sex procent fler år 2002 jämfört med år 2003.  
161 Vilket var något lägre än året innan. 



Kap 4 – Faktorer i polispraktiken som påverkar arbetsprestationen 

 - 101 -

 
Vissa högre befattningshavare menar att det minskade antal prioritet 1 ärendena helt 
enkelt beror på polisen blivit bättre på att prioritera ärenden, men intervjuer med yttre 
tjänstgörande personal och iakttagelser vid deltagande observation stödjer inte denna 
hypotes162. Vid huvuddelen av intervjuerna med yttre tjänstgörande personal 
framkommer att man inte anser att de prioritet 1 ärenden man får åka på nu är av större 
dignitet jämfört med när arbetet leddes av de lokala kommunikationscentralerna. 
Snarare tvärt om. Personal menar att ärenden togs emot och larmats ut snabbare 
tidigare. Liknande slutsatser har jag dragit vid deltagande observation. Informationen 
om olika ärenden upplevs också ofta vara av lägre kvalitet jämfört när arbetet var 
organiserades till lokal kommunikationscentraler, även om det inte är ovanligt att de 
jag intervjuat samtidigt framför att kvaliteten på operatörerna har ökat sedan 
införandet av länskommunikationscentralerna. 
 
Min uppfattning är att längre ledtiderna och en lägre kvalitet på de uppgifter patruller 
erhåller från operatörer går att koppla till att IT-system fått en mer central roll. I 
normalfallet läggs först uppgifter in i ett IT-system (STORM), innan de larmas ut. 
Tidigare hade inte IT-system en central roll, utan mycket information antecknades 
först på papper för att sedan registreras i IT-system när det fanns tid. Från att IT-
system användes för att bokföra händelser har det blivit hjärtat i verksamheten.   
 
 

 
 
 
 
 
De lokala kommunikationscentralerna och vakthavande befäl fyllde, enligt 
polismännen, ett viktigt syfte gentemot medborgarna och olika organisationer i och 
med att det var naturligt och gick smidigt att lösa problem på det lokala planet, dygnet 
runt. Ärenden som polispatruller blir skickade på i dagsläget löstes många gånger 
tidigare per telefon. Den tidigare närheten till operatörer och vakthavande befäl 
upplevdes också positivt på annat sätt. Intervjupersoner menar att samarbetet mellan 
yttre personal och inre personal i många fall fungerar bristfälligt och det är inte 

                                                 
162 Det är svårt att med stöd av statistik kunna dra några slutsatser (Holgersson, 2001), men om vi antar att 
polisen blivit bättre på att prioritera inkomna samtal borde minskningen av antalet prioritet 1 ärenden resultera i 
ett ökat antal prioritet 2 eller möjligen ett ökat antal prioritet 3 ärenden. Det visar sig dock att antalet prioritet 2 
ärenden och prioritet 3 ärenden också har minskat i antal mellan år 2000 och 2003. Den största minskningen var 
mellan år 2000 och 2001 då prioritet 2 ärenden minskade med 15.8 procent (931 st) och prioritet 3 ärenden med 
13.7  procent (1650 st). År 2002 ökade antalet prioritet 2 och 3 ärende följt av en minskning år 2003.  

Uppgifter 
hämtas 

Uppgifter 
registeras 

Figur 4:9: IT-system är ”hjärtat” i verksamheten, vilket gör att information 
filtreras och ledtiderna blir längre jämfört med tidigare (Holgersson, 2001). 

”Filter”
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ovanligt med meningsskiljaktigheter i och med att den yttre personalen ställs inför 
olika rolluppdrag, d.v.s. har krav på sig att genomföra långt gående 
förstahandsåtgärder, att arbeta problemorienterat och samtidigt ha en hög tillgänglighet 
(se avsnitt 4.1.2.4 Operativ styrning).  
 

4.4.3 Ett färre antal yttre tjänstgörande närpoliser/ordningspoliser 
 
Personal runt om i landet, som har arbetat över tio år, redovisar att det blivit färre 
poliser i yttre tjänst. Personalminskningen beträffande yttre tjänstgörande personal är 
omfattande i huvuddelen av de orter jag studerat163. Det gäller beträffande mindre 
orter: 
 
Bemanning164 1994: 
 
Ort A: 2-3 patruller (Drygt 35 000 invånare) 
Ort B: 1-2 patruller (Drygt 18000 invånare) 
Ort C: 1 patrull (Drygt 16000 invånare) 
 
Motsvarande bemanning 2003/2004 (de tre orterna har tillsammans drygt 65 000 invånare): 
 
Ort A-C          2-3 patruller (Utgår i huvudsak från ort A) 
 
Tabell 4-2: Skillnader i bemanning på tre mindre orter i ett distrikt 
 
 
Likväl i de större orterna. Bemanning165 (närpoliser/ordningspoliser) i ett 
förortsdistrikt till en storstad (över 150 000 invånare): 
 
  Vardagar   Helger166  
 
1984:     9-12 bilar   11-15 bilar167 
1994:    5-8 bilar   7-10 bilar168     
2004:  3-4 bilar    4-6 bilar169 
 
Tabell 4-3: Skillnader i bemanning i ett förortsdistrikt till en storstad 
 
 

                                                 
163 Jag har genomfört intervjuer samt studerat olika dokument i arkiv (bl.a. tjänstgöringslistor, 
omhändertagandeblad). 
164 Det visade sig i detta fall vara svårt att få tag i källmaterial och statistik rörande tidigare bemanning. 
Uppgifterna bygger därför på intervjuer. Befolkningsantal hämtat från respektive kommuns hemsida.   
165 Källa: Intervjuer med personalplanerare, stationsbefäl, yttre befäl samt olika dokument i arkiv.  
166 Någon/några timmar före och efter midnatt fre/lörd och lörd/sönd. 
167 I turlagen kunde det ingå uppåt 25 man.  
168 I turlagen ingick det 12-14 man. Vissa närpolisstationer hade startats upp, i redovisningen av antal bilar så 
ingår de fordon som närpoliserna bemannade. Bemanningen var inte statisk, utan jag har här tagit ett genomsnitt. 
169 Ordningspoliserna har blivit närpoliser. Inga turlag finns kvar. Vid vissa tillfällen kan det vara fler patruller i 
tjänst, men de redovisade siffrorna är genomsnittsbemanningen.  
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Förutom ovanstående uppställning är det värt att notera att antalet invånare i området 
på 1970-talet var drygt 100 000. Det har sedan dess tillkommit helt nya, numera högt 
brottsbelastade höghusområden, och antalet invånare ökat med över femtio procent, 
men de poliser som bemannar radiobilar i dagens läge är, trots detta, färre jämfört med 
innan höghusområdenas tillkomst. I detta sammanhang finns det dock anledning att 
lyfta fram forskning som visar att ett större antal patruller inte spelar någon större roll 
om dessa ägnar sig åt slumpvis bilpatrullering (Knutsson & Partanen, 1986; 
Rubenstein, 1973; Kelling m.fl., 1974; Loftin & MCDowall, 1982). Satsningar för att 
öka antalet tjänstgörande patruller i syfte att minska framkörningstiderna utgör också 
en ineffektiv användning av resurserna (Morris & Heal, 1981; Kelling and Lewis, 
1979; Sherman, 1997; Spelman & Brown, 1981). 
 
 
Bemanningen har även minskat i huvudstadens citykärna170: 
 

Yttre tjänstgörande personal, Norrmalm (netto171): 
 

1994  200 poliser172        1997  158 poliser173          2003  98 poliser174 
 
Tabell 4-4: Skillnader i bemanning i Stockholms city (Norrmalm) 
 
 
Personal på huvuddelen av de orter jag besökt har redovisat minst en halvering av den 
yttre tjänstgörande personalstyrkan sedan slutet av 80-talet/början av 90-talet jämfört 
med 2003/2004. Under de senaste året (2004/2005) har antal yttre tjänstgörande 
närpoliser/ordningspoliser dock ökat på flera platser i landet.  
 
För att bedöma effekten av organisationsförändringarna hänvisade jag tidigare till 
statistik beträffande brottet smitning. En intressant faktor är att kurvan för antalet 
personer lagförda för brottet smitning i mångt och mycket sammanfaller med 
utvecklingen av antalet yttre tjänstgörande närpoliser/ordningspoliser. I sammanhanget 
finns skäl att peka på att forskning visar att de åtgärder som de yttre tjänstgörande 
poliserna vidtar på brottsplatsen har en avgörande betydelse för om ett brott skall lösas 
eller ej (Greenwood & Petersilia, 1975; Skogan & Antunes, 1979)175.  
 
                                                 
170 1994 var innan närpolisreformen. 1997 var bemanningen ett par år efter närpolisreformen. Personalstyrkorna 
på närpolisstationerna har minskat sedan uppstarten 94/95. I takt med att utryckningsstyrkorna minskat har 
närpoliserna dessutom fått alltmer utryckningstjänst, vilket gjort att närpolisarbetet minskat kraftigt. På många 
ställen i Stockholms län har närpolisarbetet mer eller mindre upphört enligt den grundläggande tanken med 
närpolisarbete som bygger på en lokal förankring och ett arbetssätt där poliserna i samverkan med externa 
aktörer arbetar för att komma tillrätta med olika problem (se även Holgersson, 2000).  
171 Netto = brutto minus frånvaro längre än 30 dagar samt minus bortkommenderade plus tillkommenderade. 
172 Brutto 279 poliser. I dessa siffror ingår även personal som bemannade stationen, cirka 20 personer. Källa 
personalstatistik från personalredogörare. 
173 Brutto 177 poliser. I dessa siffror ingår även personal som bemannade stationen, cirka 20 personer. Källa 
personalstatistik från personalredogörare. 
174 Brutto: 146 poliser. Källa personalstatistik från personalredogörare. 
175 Jag vill påtala att antalet yttre tjänstgörande patruller inte är av avgörande betydelse, utan hur dessa patruller 
arbetar. Min uppfattning är dock att patrullernas sätt att arbeta är ungefär detsamma i dag som för tio år sedan, 
men att dokumentationsarbetet har ökat kraftigt.  
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Figur 4-10: Utvecklingen av antalet personer lagförda för brottet smitning (Källa: 
BRÅ) 
 
Personalutvecklingen beträffande antalet yttre tjänstgörande närpoliser/ordningspoliser 
har likheter med ovanstående kurva, men det beror inte på att det totala antalet poliser 
inom det svenska polisväsendet har minskat i motsvarande omfattning (se nedan).  
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Figur 4-11: Antalet anställda poliser i det svenska polisväsendet.176 
 
 
Personal menar ofta att genomförda omorganisationer i många fall inte varit lyckade, 
utan de har bidragit till att fler poliser hamnat inomhus: 
 
”Egentligen är vi inte för lite poliser, utan det är 300 personer som går in i polisstationen, men bara 
en bil som rullar ut.” 

 
Minskningen av yttre tjänstgörande närpoliser/ordningspoliser beror till stor del på att 
en större andel av personalstyrkan tjänstgör inomhus jämfört med tidigare, bl.a. med 
utredningstjänst, i staber och med IT-frågor. Det har tillkommit nya befattningar som 

                                                 
176 Källa: Rikspolisstyrelsen, Personalbyrån. www.polisen,se (040228). 
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kriminalunderrättelsetjänst och personal har också placerats på kommissioner177 för att 
arbeta mot viss typ av brottslighet.  
 
Under intervjuer och genom att granska handlingar har det framgått att staberna på 
myndighetsnivå/distriktsnivå har ökat i omfattning178. Ivarsson Westerberg (2004) 
redovisar att administrationen har ökat inom polisen. Inom det administrativa arbetet 
förekommer ett ökande antal arbetsuppgifter, ett ökat antal anställda som arbetar med 
administrationen och fler organisatoriska enheter för administrativa funktioner. 
Polisen, särskilt RPS, har från mitten av åttiotalet ägnat allt mer arbete åt att legitimera 
sin verksamhet. Det utförs allt fler administrativa aktiviteter som inte i första hand har 
samband med det praktiska polisarbetet, utan som syftar till att presentera, informera 
och redovisa polisens verksamhet och organisation för att tillfredställa intressenter i 
organisationens omgivning att polisverksamheten bedrivs på ett bra sätt (ibid.). Jag har 
funnit exempel på staber där det numera tjänstgör mer än tio personer, vars numerär 
ökat med över hundra procent de senaste tio åren. Det är vanligt att det har skapats 
stabstjänster för att handha administrativa arbetsuppgifter som tidigare utfördes av 
befattningshavare i linjeverksamheten179. Det är inte heller inte ovanligt att personal 
placeras i staber på grund av att de t.ex. blivit över i samband med en omorganisation 
eller att de på annat sätt anses som svårutnyttjade i organisationen. Intervju med en 
pensionerad högre chef: 
 
”Staberna har ökat i omfattning…. Det är ju ett antal människor i staben som egentligen inte är 
stabsmänniskor, utan de var svåra att placera… På högsta nivå inom polisen räknar man att så här 
många poliser är det, alla betraktas som hundra procentiga. Man vill inte se problemet. Polisen är en 
jättelik arbetsgivare åt folk som inte kan jobba… Jag kunde inte gå ut och säga att det bara vara 
halva personalstyrkan som jobbade. Det gick inte…. De här människorna var säkert inte så här från 
början…. Någonting har hänt i deras personliga utveckling.” 
 
I många fall är arbetsbelastningen inte jämt fördelad över tiden och tjänsterna anpassade 
så att arbetstagaren skall kunna klara av arbetstopparna. Genom att stabspersonal vanligen 
inte deltar i linjeverksamheten, t.ex. åker radiobil, leder det till att arbetstiden under 
lågintensiva perioder ofta inte utnyttjas på samma sätt som tidigare då 
arbetsuppgifterna var utspridd i linjeverksamheten. Det minskar organisationens 
produktivitet. Det är dessutom inte ovanligt att dessa arbetstagare, för att fylla sin 
arbetstid, initierar andra aktiviteter och kräver in olika typer av yttranden från 
linjeorganisationen, vilket leder till en ökad administration och minskar 
organisationens produktivitet ytterligare. 

                                                 
177 Gäller i huvudsak för de allra största orterna, där befattningshavare i dessa kommissioner i olika omfattning 
tjänstgör i yttre tjänst.  
178 Jag har studerat mötesprotokoll etc. Det har generellt sätt varit svårt att hitta handlingar som på ett tydligt sätt 
beskriver utvecklingen av staberna, särskilt mer än tio år tillbaka, men personal med en tidsmässig lång 
överblick av respektive polisorganisations utveckling har namngivit vilka som arbetade i stab på 
sjuttiotalet/åttiotalet (det var inte ovanligt att staberna bara bestod av någon enstaka chef och en civilanställd 
sekreterare). Jag har därefter själv kunnat räkna hur många som arbetar med motsvarande uppgifter i nuläget.  
179 Det finns en fördel med en specialisering av administrativa uppgifter och det är att befattningshavare kan 
fokusera kring vissa arbetsmoment, vilket möjliggör en högre kvalitet på utförda arbetsuppgifter. Det finns dock 
en risk att denna specialisering leder till en ökad polarisering till det Teoretiska perspektivet och Golvets 
perspektiv (se vidare kapitel åtta).  
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Det finns kanske i detta sammanhang skäl att lyfta fram ”Parkinsons lag”. Hans 
utgångspunkt var påståendet att ”det finns ringa eller inget samband mellan det arbete 
som ska utföras och storleken på den arbetsstyrka som har att utföra det”. Ur denna 
förutsättning härleder Parkinson två drivkrafter inom byråkratin: dels att en tjänsteman 
vill öka antalet underordnande, dels att tjänstemän skapar arbete åt varandra. Detta 
skulle då leda till en ständig tillväxt av byråkratin. ”Lagen” understryks av Parkinson 
med siffror om ökningen av personalen i den brittiska flottan, vars tjänstemän nästan 
fördubblades under en tidsperiod när antalet fartyg minskade med två tredjedelar 
(Parkinson, 1981). Ivarsson Westerberg (2004) skriver att Parkinsons lag är fullt 
verksam, men driven av andra mekanismer än vad Parkinson själv tycktes se, och 
pekar på att orsaken till den ökade administrationen dels beror på att det finns en vilja 
att administrera inom polisorganisationen, dels att det finns möjligheter att ägna sig åt 
administration bland annat genom den ständiga utvecklingen av nya tekniker 
(datoriseringen) och arbetssätt. Den tredje förklaringen är att polisorganisationen är 
invävd i ett nät av andra myndigheter som reglerar kravet på administration. Det yttre 
tvånget att administrera har ökat (ibid.).  
 
Ivarsson Westerberg (ibid.) framför dessutom att det administrativa arbetet inom 
polisen har omfördelats. Dels har poliser fått överta administrativa arbetsuppgifter från 
civilanställda – en amatörisering, dels har administrativa arbetsuppgifter som tidigare 
utfördes av biträden och assistenter numera fått akademiskt utbildade personer som 
utför arbetsuppgifterna – en professionalisering. Han redovisar att det verkar vara så 
att i samma ögonblick som det administrativa arbetet utförs av s.k. civila specialister 
med akademisk examen, uppfattas det som något annat än administration. Ivarsson 
Westberg beskriver att man i Stockholms polismyndighet successivt har byggt upp en 
stab runt polisledningen med kvalificerad administrativ kompetens. Man har rekryterat 
ekonomi- och personal och informationsdirektörer, inrättat en speciell analysenhet 
bestående av akademiker och allmänt riktat in sig på planering, uppföljning och analys 
av verksamheten. Administrationen har utvecklats till något som anses nödvändigt och 
nyttigt och som kräver speciallistkompetens. Istället för strävandena efter renodling 
där poliser enbart skulle syssla med polisarbete och civilanställda med det övriga 
arbetet, har den politisk-ekonomiska verkligheten bidragit till att det blivit precis tvärt 
om. De civila specialisterna rekryteras i syfte att effektivisera arbetet inom de 
administrativa områdena. Men det kan även tolkas som att syftet är att legitimera 
polisorganisationen genom att kunna peka på att man på allvar tar tag i olika frågor 
och att de behandlas på ”rätt” sätt av personal med akademisk utbildning (ibid.).   
 
Ivarsson Westerberg (2004) framför vidare att administrationen kanske skall utgå från 
verksamhetens behov – inte från ledningens eller huvudmannens behov. Ofta kommer 
administrationen eller krav på administration från högre nivåer i 
organisationshierarkin. Om man istället vänder på detta och funderar över vad som 
behövs för att verksamheten skall fungera kommer man säkerligen fram till olika 
resultat (ibid.). Jag har gjort liknande iakttagelser och reflektioner. 
 
Ett förhållande som gör att personalminskningen beträffande yttre tjänstgörande 
personal än mer kännbar är att dokumentationsarbetet har ökat i omfattning (se vidare 
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avsnitt 4.8 ”Inneffektiv avrapportering/svåranvända IT-system”). Detta problem 
förstärks av kravet på långt gående förstahandsåtgärder, där yttre tjänstgörande 
personal har fått ta en större del av utredningsarbetet, utan att de har förstärkts i 
motsvarande omfattning med personal för att klara av dessa uppgifter. Tvärtom, 
personalstyrkan har, vilket jag visat, minskat, trots att arbetsuppgifterna har utvidgats. 
Förutom att andelen inomhusarbetande personal har ökat sitter därmed även den yttre 
tjänstgörande personalen inomhus och arbetar med utredningstjänst och 
dokumentationsarbete i större utsträckning, jämfört med tidigare. Omorganisationer 
verkar vara lättare att ta till än att se över hur verksamheten skulle kunna 
effektiviseras. Liknande slutsatser har dragits inom sjukvården. 
 
Fölster m.fl. (2003) påpekar att sjukvården under lång tid, huvudsakligen har löst sina 
ekonomiska krav genom strukturella åtgärder, t.ex. genom att lägga ned sjukhus eller 
stänga avdelningar. Relativt lite intresse har ägnats hur man skulle kunna utnyttja 
befintliga resurser på ett effektivare sätt så att mindre tid ägnades åt administration och 
mer tid till patienter och vård. Ett bevis för detta är att läkarna ägnar så litet som 
mellan 20-45 procent åt direkt patientarbete (ibid.).  
 
Mina iakttagelser att staberna har ökat i omfattning gäller inte minst för 
Rikspolisstyrelsen. Ivarsson Westerberg (2004) har dragit liknande slutsatser och 
pekar på att antal anställda på RPS har ökat från 230 (1965) till 822 (2003). Dessutom 
tillkommer inkommenderad personal för att arbeta som experter i särskilda projekt 
som inte innefattas av denna statistik. Ivarssson Westerberg skriver att 1975 års 
polisutredning visade att 150-200 personer var inkommenderade till RPS (ibid.). I takt 
med en ökad användning av informationsteknologin har antalet befattningshavare med 
rena IT arbetsuppgifter som utveckling, underhåll, drift etc. ökat. Det gäller både för 
Rikspolisstyrelsen och de lokala myndigheterna (se även Ivarsson Westerberg, 2004). 
Dessutom belastas linjeverksamheten på olika sätt av olika IT-frågor (se även 
Stenmark, 2005).  
 
Huvuddelen av polispersonalen menar att organisationen blivit mindre och mindre 
effektiv: 
 
”Det hade inte varit några problem att fler poliser var inomhus om det resulterade i att 
organisationen spottade ut utredningar eller att det brottsförebyggande arbetet fungerade effektivt, 
men så är inte fallet.”180 
 
Personal upplever på många platser i Sverige att det blivit klart problematiskt att 
bedriva polisverksamhet: 
 
”Vi är ofta för lite folk för att vi skall kunna göra de ingripanden som man vill. Man kan inte göra det 
man borde göra, och vad ger det för signaler till allmänheten?” 
 
”Det uppstår kraftiga nödvärnssituationer, istället för mildare våld. Många gärningsmän backar när 
det är två patruller. Flera gånger har man haft en olustig känsla på grund av underbemanning.” 
                                                 
180 Tidigare i avhandlingen har jag pekat på en mycket låg grad av brottsförebyggande arbete (se även 
Holgersson, 2000), att produktionen på utredningssidan ger intrycket av att vara låg (bl.a. ett fåtal förhör per dag 
och utredare) och att IT-system täcker verksamhetens behov på ett bristfälligt sätt (se vidare kapitel åtta). 
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4.4.4 Minskat antal poliser med lokal förankring 
 
Den lokala förankringen har minskat kraftigt på många håll i landet. Det gäller både 
för storstad och mindre orter. Wilson & Kelling (1982) menar att med en alltför liten 
personalstyrka (se föregående avsnitt) måste man sätta polisen i bilar och antingen 
enbart reagera på anmälningar per radio, när brottet redan har begåtts, eller stanna och 
undersöka misstänkta främlingar i hopp om att förhindra brott. Denna taktik är 
emellertid beklaglig både beträffande brottsprevention och relationerna till 
allmänheten (ibid.). Beskrivning av förändrad lokal förankring i ett län: 

 
 

80-talet 
ORT ANTAL BILAR 

(dag och kväll) 
ANTAL BILAR 

(Må-to och sönd natt) 
KOMMENTAR INVÅNARE181

A 3 3 Hela dygnet   Ca 64 500 
B 1 Beredskap 07-23 (blandtjänst) + beredskap övrig tid  Ca 11 000
C 1 Beredskap 07-23 (blandtjänst) + beredskap övrig tid  Ca  9000 
D 1 Beredskap 07-23,(blandtjänst) + beredskap övrig tid  Ca 14 500 
E 1 Beredskap 07-24, (blandtjänst) + beredskap övrig tid  Ca 19 500 
F 2 2 Hela dygnet Ca 27 500 
G 2 Beredskap + Jour 07-24 + jour övrig tid (polis på station) Ca 15 500 
H 1 Beredskap 07-23 (blandtjänst) + beredskap övrig tid  Ca 12 000 
 12182 5  + jour + 6 beredskap  Ca 173 500 

 
 

90-talet 
ORT ANTAL BILAR 

(dag och kväll) 
ANTAL BILAR 
(Må-to + sönd natt) 

KOMMENTAR INVÅNARE 

A 2 2 Hela dygnet   Ca 69 500 
B 1  07-23 (blandtjänst Ca 10 500 
C 1  07-23 (blandtjänst) Ca 9000 
D 1  07-23,(blandtjänst) Ca 14 500 
E 1  07-24, (blandtjänst)  Ca 19 500 
F 1 1 Hela dygnet Ca 27 500 
G 1 Jour 07-24 + jour (Krim) Ca 16 000 
H 1  07-23 (blandtjänst)  Ca 11 000 
 9183 3  + jour (krim)  Ca 178 000 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
181 Uppgifterna hämtade från länsstyrelsen hemsida (2003-10-01). 
182 I dessa tolv bilar ingår fem bilar som har blandtjänst, d.v.s. som håller på med utredningar etc. om inget 
händer. 
183 I dess nio bilar ingår fem bilar som har blandtjänst, se ovan. 



Kap 4 – Faktorer i polispraktiken som påverkar arbetsprestationen 

 - 109 -

Okt 2003184 
ORT ANTAL BILAR 

(dag och kväll) 
ANTAL BILAR 

(Må-to + sönd natt) 
KOMMENTAR INVÅNARE 

A 2 3 Hela dygnet (Ord B-D hjälper ort A) Ca 74 000  
B 0.5  07-15 alt. 15-23 (blandtjänst) Ca 10000  
C 0.5  07-15 alt. 15-23 (blandtjänst) Ca 8500  
D 0.5  07-15 alt. 15-23 (blandtjänst) Ca 13 500  
E -   Ca 19 000  
F 1 - Ort F-H hjälps åt Ca 27 000  
G -   Ca 15 500  
H -   Ca 10 000  
 4.5185 3  Ca 176 500 

 
Tabell 4-5: Bemanning186 (utom fredag och lördag natt)187 i län N fördelade på de 
orter patruller utgår ifrån. 
 
 
Den bristande lokalförankringen runt om i landet har fått störst effekt för orter som 
ligger långt från de samhällen där poliserna utgår ifrån. På många platser finns det i 
realiteten ingen polis. I län där det generellt sätt är stora avstånd blir effekten särskilt 
tydlig. Just det försämrade samarbetet med lokalsamhället, upplever många poliser 
som allvarligt för organisationens effektivitet och sin egen motivation: 
 
”Kontakten med allmänheten är dålig. Man åker fem mil åt ena hållet sen är det fem mil åt andra 
hållet. Vårt arbete börjar mer och mer likna en FN styrka…. Förut kände folk oss och vi kände folk. 
Nu känner vi ofta ingen. Vi har inte alls den kontakten med allmänheten som vi hade förut… Vi kunde 
räkna med hjälp förut, nu hatar många ungdomar polisen.” 
 
Det är inte ovanligt att väktare och ordningsvakter mer eller mindre har tagit över vissa 
delar av polisens roll. Rikspolisstyrelsens kartläggning pekar på att det varje kväll 
jobbar fyra gånger fler ordningsvakter än poliser ute på gator och torg i Sverige. Om 
man studerar de arbetsmoment som respektive personalkategorier utför blir det än mer 
tydligt att det är andra aktörer än poliser som arbetar ute på gator och torg.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
184 En annan faktor, som inte syns i ovanstående siffrorna, men som bidrar till en större personalmässig skillnad 
mellan åttiotalet och dagens datum än ovanstående siffror visar, är att trafikavdelningen på åttiotalet bestod av 
drygt 60 poliser, medan man i dagens läge är knappt 20 trafikpoliser. Möjligheten att nyttja trafikavdelningen för 
akuta händelser har därmed minskat. Det som ytterligare förstärker personalminskningen är skillnader i 
möjligheten att få patruller att förlänga arbetstiden när behov finns. På åttiotalet var dessa möjligheter betydligt 
större helt enkelt på grund av att det var fler patruller som gjorde kvällspass. 
185 I dessa 4.5 bilar ingår 1.5 bilar som har blandtjänst, se ovan. 
186 Uppgifterna bygger på tre stycken av varandra oberoende intervjuer med personal med goda insikter i 
bemanningsfrågor över tiden. En av intervjupersonerna var pensionär.    
187 När det gäller någon/några timmar innan och efter midnatt på fredagar och lördagar är den procentuella 
skillnaden mellan åttitalet och dagens datum mindre: 80-talet: 11 bilar, 90-talet: 9 bilar, Okt 2003: 9 bilar. 
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I en citykärna i en storstad utfärdades under ett år 7293 dokument som beskrev att ett 
avvisande/avlägsnande genomförts. 7172 av dessa hade utfärdats av 
ordningsvakter/väktare, d.v.s. polispersonal stod för cirka 1.5 procent av de 
dokumenterade ingripandena188.    
 
Personal menar att personalminskningen rörande yttre tjänstgörande 
närpoliser/ordningspoliser och den minskade lokala förankringen får större 
konsekvenser än vad som syns när man visar upp siffror på den minskade 
bemanningen. Effekten av att ytterområdena utarmats är att restiderna189  blivit mycket 
mer omfattande jämfört med tidigare. 
 
Förutom att personal redovisar190 att en stor del av arbetstiden går åt till restid mellan 
orter så är det vanligt att polismännen upplever att medborgarna ute i småorter får 
sämre service än de borde. En orsak är att de poliser som blir skickade till en annan ort 
än den de utgår ifrån ofta inte är motiverade att åka dit: 
 
”Jag ser mig själv som polis i N ort. Har ingen lust att bli skickad till andra orter. Man är down hela 
vägen. Enda ambitionen är att komma hem snabbt till N ort igen, att snabbt som ögat åka därifrån så 
man inte åker in i nåt.” 
 
En annan orsak till att personal menar att medborgare i småorter får sämre service än 
de borde är att polismännen upplever att ärenden i småorter ofta får lägre prioritet på 
grund av avståndet dit, trots att personal anser att det kan vara stora problem med 
kriminella individer och ungdomsgäng. 
 
För personal har också centraliseringen vanligen inneburit att arbetssituationen har 
förändrats, vilket har haft en stor påverkan på deras motivation att göra ingripanden: 
 
”När man skall stå utanför krogen fredag/lördag är det jobbigt. Ungdomarna lyssnar inte för fem öre. 
De har ingen respekt. De anar att vi inte vill lägga in någon. Efter 03.00 går stationsbefälet hem. Man 
drar sig för att lägga in någon, om vi inte redan har en i arresten. En patrull blir uppbunden och får 
sitta inne om vi skall ha någon frihetsberövad efter 03.00.” 
 
”Om man inte vill bli av med en patrull får man åka till orten N. Det är en resa på 5+5 mil + 
avrapportering.”  
 

                                                 
188 Jag visar senare i detta kapitel (4.8 ”Inneffektiv avrapportering/svåranvända IT-system”) att det är vanligt att 
avvisanden/avlägsnanden inte dokumenteras. Ordningsvakter/väktare och poliser skall dock dokumentera ett 
avvisande/avlägsnande på liknande sätt och det är inte osannolikt att mörkertalet avseende de faktiska 
avvisandena/avlägsnandena därmed inte skiljer sig så mycket åt mellan dessa två personalkategorier att en 
jämförelse skall vara helt meningslös.    
189 Personal som arbetar i citykärnorna i bl.a. Stockholm, Göteborg och Malmö upplever vanligen inte denna 
förändring på samma sätt som poliser som tjänstgör på andra orter i landet.  
190 Under deltagande observation har det också framkommit att restiderna är omfattande. Att under ett pass  
avverka totalt 10-30 mil på väg till och från arbetsuppgifter tilldelade av länskommunikationscentralen hör till 
normalfallet på flertalet av de orter jag besökt. Dessutom tillkommer resor där patrullen tar egna initiativ och vill 
åka till viss plats. Den längsta sträcka som jag hört att en patrull avverkat under ett pass är 110 mil 
(handräckning i form av en transport av en person). Själv har jag som längst åkt knappt 70 mil på ett arbetspass 
(bl.a. ett jaktbrott, ett efterföljande och en misstänkt skadegörelse). 
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4.4.5 Omorganisationerna i sig 
 
Polisorganisationen har varit föremål för återkommande omorganisationer, och bl.a. 
BRÅ (2001) menar att verksamheten har lidit skada av dessa omorganisationer. Det är 
vanligt att personalen framför att deras motivation sjunkit på grund av återkommande 
omorganisationer: 
 
”Jag har alltid tyckt att det varit roligt att vara polis, men omorganisationerna har gjort att man 
tappat sugen. De hinner aldrig sätta sig. 1994 började förfallet. Det blev större och större enheter.” 
 
Forskare har framfört att poliser har en bristande förändringsbenägenhet (t.ex. 
Goldstein, 1990; Willard, 1998; Lindgren, 2004) Är det förändringarna i sig, i form av 
omorganisationer, som påverkar polispersonalens motivation negativt, eller är orsaken 
att personalen upplever att omorganisationerna inneburit försämringar för 
verksamheten? Jag har tidigare påpekat att det är svårt att utifrån statistik påvisa en 
förändring av effektiviteten i organisationen, eftersom polisarbete innehåller så många 
svårmätbara kvaliteter, som många gånger bara blir synliga för de inblandade 
personerna. Det är vanligt att den kritik som personalen framför om en minskad 
effektivitet på grund av omorganisationer handlar just om faktorer som är svårmätbara.  
 
Jag har i flera fall kunnat följa verksamheten och intervjua personal innan, under och 
efter en genomförd organisationsförändring. Min uppfattning är att vissa individer är 
negativa till själva förändringen och kvarhåller den uppfattningen en lång tid efteråt 
oavsett om förändringen blev till det bättre eller inte. Min uppfattning är också att 
huvuddelen av personalstyrkan vanligtvis är positiva till en omorganisation om de 
upplever att den innebär en förbättring. Däremot om personalen upplever att 
omorganisationen innebär försämringar finns det en stor risk att huvuddelen av dem 
får en negativ inställning till förändringen, även om förändringen också medför 
fördelar. Jag har intrycket att upplevda försämringar tillmäts en större betydelse innan, 
under och en tid191 efter implementeringen av förändringen, jämfört med de 
beräknade/upplevda fördelarna av förändringen. En negativ inställning till 
förändringen påverkar i hög grad motivationen.  
 
Det finns flera exempel på förändringar som huvuddelen av den berörda 
personalstyrkan varit nöjda med och påverkat motivationen i positiv riktning, bl.a. har 
polismännen varit nöjda med vissa centraliseringar i samband med att en del små 
kommunikationscentraler sammanfördes till lite större kommunikationscentraler: 
 
”De var en förbättring att slå samman kommunikationscentralerna i N1, N2 och N3 till N2192. Man 
blev mer slagkraftig, och kunde få hjälp. Trots slagkraften var det en närhet till vakthavande befäl. 
Man hade en personlig kontakt med denne varje pass. LKC är för stort.” 
 

                                                 
191 Svårt att ange någon exakt tidsgräns, men vid de förändringar jag iakttagit så har det rört sig om ett par 
månader till lite drygt ett år. 
192 Har intervjuat personal både i N1, N2 och N3 och de har liknande uppfattning. Citatet är hämtat från en polis 
som arbetar i N3, d.v.s. i en ort som förlorade sitt KC till N2. 
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Sammanfattningsvis så finns det en risk att personalens motivation på kort sikt 
påverkas negativt av en planerad och just genomförd omorganisation, men att 
förändringen inte spelar någon nämnvärd roll för motivationen på längre sikt i de fall 
omorganisationen upplevs fungera någorlunda bra. IT-system har en viss betydelse för 
de problem som beskrivs i detta avsnitt genom att information från IT-system många 
gånger används som ett beslutsunderlag i samband med omorganisationer och att IT-
system också filtrerar verksamhetskunskap i samband med operativ styrning på 
länskommunikationscentralerna. Det problem som beskrivs i detta avsnitt har dock 
främst andra orsaker än som går att koppla till användandet av IT-system. 
 

4.5 Bristfällig återkoppling/feedback193 
 
Finstad redovisar att polisyrket ofta blir beskrivet som ett yrke med få individuella 
belöningar (Finstad, 2000). 
 
Personal menar ofta att allmänheten har en viktig roll i återkopplingen av en 
genomförd insats genom att målsäganden och andra visar uppskattning. Hackman & 
Oldham (1980) pekar på arbetstagares klientkontakter utgör en viktig form av 
återkoppling som både bidrar till dennas förmåga och motivation (se även Goldkuhl & 
Röstlinger, 2004). Personal uppfattar vanligen att möjligheten att få denna 
återkoppling har minskat. Dessa polismän framför att kontakten med allmänheten har 
blivit sämre (se avsnitt 4.4 ”Missnöje med omorganisationer”) i och med att de 
områden som skall betjänas är större.  
 
I samband med att allmänheten gjort sig skyldig till brott är det inte ovanligt, 
framförallt när det gäller trafikbrott, att personalen upplever arbetet som påfrestande: 
  
”Jag kan tycka att det känns kymigt att rapportera Svenne. Allt skitgnäll man får av dem: ’Har Ni inte 
bättre för Er?’ Att tjaffsa med en vanlig Svensson som tycker att han är orättvist behandlad är en 
jobbig del av yrket.” 
 
Polismän framför att det krävs något positivt som väger upp det negativa med att t.ex. 
rapportera personer för trafikbrott. Personal menar att det annars finns en risk att vissa 
arbetsuppgifter inte utförs på grund att de känner att det bara medför negativa 
reaktioner. Det hade enligt polismännen varit behövligt med uppmuntran från 
ledningens sida, men polismännen upplever att denna uppmuntran förekommer alltför 
sällan. 
 
Personal anser i normalfallet att det inte bara är uppmuntran som är bristfällig från 
ledningens sida, utan helt enkelt att ledningen ger för lite återkoppling överhuvudtaget. 
Personal menar att de gånger de för en gångs skull får återkoppling rör det sig nästan 
alltid om klander, och det har en negativ inverkan på motivationen. 

                                                 
193 4 % av de intervjuade poliserna framförde att de inte alls upplever sättet som återkoppling/feedback fungerar 
inom polisen som frustrerande. 17 % tyckte att det väcker en låg frustration (värde 1 eller 2) och 38 % av 
personalstyrkan ansåg att punkten leder till en hög frustration (7 eller därutöver, 15 % av de intervjuade uppgav 
värde 10). 
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Personal framför dessutom att de ofta upplever att de förlorar på att engagera sig, både 
när det gäller ingripanden och i vissa arbetsuppgifter: 
 
”Man förlorar bara på att engagera sig. Den kritik man får är negativ och beror på att man gjort 
något, inte på att man inte utfört något. Det bästa är att hålla sig undan och inte göra ingripanden, då 
slipper man kritik.” 
 
Personal menar dock att de kan få bra återkoppling från arbetslag och kollegor. 
Kollegorna runt omkring blir därmed av stor betydelse för motivationen (se vidare 
avsnitt 4.9 ”Kollegors negativa inverkan”). Återkoppling och feedback verkar skilja 
sig mycket åt mellan storstäderna och småorterna194. Intervju med en polis som 
tjänstgjort på en stor ort, men som numera tjänstgör på en liten ort: 
 
”I Stockholm skickar man ut ärenden i cyberspacen. Man har ingen aning om vad som händer med 
dem. Får du någon feedback så är det något negativt via groupwise, att en utredare klagar på att du 
gjort något fel. De påpekar att du glömt en viss sak och att det innebar merarbete för dem, men 
utredaren har inte tagit reda på varför du gjort på ett visst sätt. Ofta finns det ju en förklaring. På en 
mindre ort är det nära och man pratar med varandra. Utredarna har t.ex. en förståelse att man 
avbrutit en anmälningsupptagning för att ta en rattfyllerist. ’Jasså, Ni fick tag i honom, vá bra! På en 
större ort är allt anonymt och det är längre mellan utredare och yttre tjänstgörande personal.” 
 
En pensionerad hög chef: 
 
”Ibland har jag ångrat att jag inte lämnat mer feedback, eftersom det är så viktigt. Att man var mer 
synlig ute. Det är den springande punkten för att folk skall känna motivation. Man tänkte: ’Att nu har 
folk gnällt, så nu får man väl gå ner’…. Men det viktiga är egentligen att skapa en kontinuerlig 
återkoppling, att lägga ner kraft på detta.”  
 
Det som står i massmedia blir enligt polismännen ofta en form av återkoppling. I och 
med att återkopplingen inom polisen generellt sett uppfattas som bristfällig, menar 
vissa polismän att massmedia får en större betydelse för motivationen, än om 
återkopplingen skulle fungera tillfredsställande i polisorganisationen.  
 
Aronsson m.fl (1997) hänvisar till bl.a. Al Hastorf och Hadley Cantril som har kommit 
fram till att människor ibland uppfattar omgivningen och bortser från fakta för att det 
skall passa en grundläggande uppfattning. Det påverkar möjligheten att bedöma och 
utvärdera en händelse som man själv är part i. Aronson m.fl (ibid) hänvisar även till 
Vallone, Ross and Lepper som har kommit fram till liknande slutsatser. Dessa forskare 
fann att även neutrala och balanserade reportage uppfattades vinklade av respektive 
sida beroende på att massmedia inte presenterade händelsen på det ensidiga sett som 
respektive sida uppfattar som sann. De visade ett reportage från mellanöstern som 
beskrev en massaker på en flyktingförläggning 1982 för två grupper av studenter. En 
grupp var för palestinierna och en grupp var för israelierna. Som forskarna förväntade 
sig så upplevde respektive grupp att reportaget var vinklat till den andra sidans fördel 
(ibid.). Det är troligt att samma fenomen inträffar i samband med att massmedia 
rapporterar om olika händelser där polisen varit en part och en annan gruppering en 
annan part, d.v.s. att respektive gruppering upplever reportagen vinklade till den andra 
                                                 
194 Med småort menar jag en ort med under 50 000 invånare. 
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grupperingens favör. Både lokal och kvällspress utsätts för kritik av personal, men 
kritiken är hårdare mot kvällspressen195.  
 
Att det förekommer att reportage i massmedia är mer eller mindre felaktiga och 
vinklade torde det inte råda någon tvekan om, t.ex. Klette lyfter fram Lindbergs (1971) 
forskningar, där det konstateras att nästan ingenting var sant av vad som hade stått i 
tidningarna i samband med ett uppmärksammat missförhållande i en ort i södra 
Sverige. Det framkom efter intervjuer med utpekade narkotikamissbrukare, företrädare 
för polis, åklagare och sjukhus (Klette, 1973).  
 
Jag har inte försökt mig på att göra någon analys av hur ofta reportage är felaktiga 
och/eller vinklade, eller ens hur ofta poliser anser att så är fallet, utan konstaterar bara 
att sättet att beskriva bl.a. ingripanden och situationer i massmedia ibland väcker 
personalens frustration. Denna frustration verkar vara större bland poliserna i 
storstäderna. En orsak till en större frustration bland storstadspoliserna över 
massmedias agerande kan bero på att feedbacken inom polisen generellt sätt verkar 
fungera sämre i storstäderna och därigenom får det som skrivs i massmedia en större 
betydelse. En annan orsak till en högre frustration bland poliser i storstäderna kan vara 
att poliskåren är yngre i storstäderna jämfört med i mindre orter. Yngre poliser verkar i 
högre grad än äldre poliser bekymra sig över det som står i massmedia. Det ser också 
ut som om polisen på mindre orter ofta har ett förtroende för lokalpressen och därför är 
relativt frikostiga att göra uttalande och lämna ut information. Det påverkar i sin tur 
innehållet på reportagen och risken att personalen blir frustrerad över det som skrivs 
ser ut att bli mindre när kontakten och förhållandet till massmedia är gott. Det finns 
vissa journalister som är illa ansedda på mindre orter, men kritiken drabbar då 
vanligen inte lokalpressen som sådan, utan de enskilda journalisterna.   
När personalen upplever att de utsätts för obefogat klander så känner de ofta en 
frustration över hur ledningen ställer sig bakom dem: 
 
”Våra chefer ställer sig inte bakom oss när vi utsätts för kritik.” 
 
Vid intervjuer har det framgått att polischefer upplever att de hamnar i ett dilemma och 
inte känner att de kan gå ut och försvara personalen i och med att det skickar fel 
signaler ut från polisorganisationen. Det har göra med att det är polisen som ansvarar 
för att utreda händelser där poliser blivit anmälda och att chefer inte vill påverka en 
pågående utredning. Andra skäl som framförts är att det bygger på att polischeferna 
har en bristfällig inblick i polisverksamheten och mer eller mindre tar för givet att 
polispersonalen har agerat på ett felaktigt sätt. Den tredje orsaken som framförts är att 
cheferna är opportunistiska och inte gärna tar strid för personalen. Intervju med en 
pensionerad högre polischef: 
 
”Det är sällan som polischefer försvarar polisers beteende i massmedia. Ofta resulterar händelser i 
anmälningar och chefer vill inte påverka en pågående utredning. Chefer vet heller inte riktigt vad som 
hänt i en situation. Vad som är rätt och fel. Chefer vill inte sätta sin heder i pant och därför vill man 
inte gå ut och försvara personalens beteende. Genom att hänvisa till en pågående utredningen känner 
chefen att han har gjort sitt, och genom detta beteende kommer man lindrigt undan.”  
                                                 
195 Se även Smångs (2001). 
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Personalen framför ofta sin frustration över att kriminologerna får ett så stort utrymme 
i massmedia i samband polisfrågor. Det är inte ovanligt att just kriminologer utsätts för 
kritik av personalen. Personal menar att kriminologerna många gånger är dåligt insatta 
i den problematik de uttalar sig om och att de ofta verkar tala i sin egen sak.  
 
Även Leif GW Persson har för fram liknande åsikter196: 
 
”Kriminologerna har skapat ett behov av sin forskning, och många uttalanden har just syftet att skapa 
ett behov av kriminologisk forskning. Det är svårt att fatta att man går på det här… Förklaringsvärdet 
är lågt. De kriminologer som har en biologisk förklaring till brottslighet kan förklara 30%. De som 
söker förklaringen i psykologiska faktorer kan förklara  20% och de som har en sociologiskt inriktning 
kan förklara 10%. Trots att vissa låter väldigt säkra när de yttrar sig.” 
 
Knutsson och Søvik (2005) skriver att kriminologin ursprungligen skulle vara en form 
av hjälpvetenskap till kriminalpolitiken. Utvecklingen under de senare decennierna har 
dock paradoxalt nog fjärmat en stor del av kriminologin från denna sin ursprungliga 
uppgift (ibid.). 
 
Jerzy Sarnecki och Leif G.W. Persson brukar vara flitigt förekommande när 
personalen framför negativa synpunkter om kriminologer. Vid en granskning av elva 
doktorsavhandlingar197 som producerats mellan åren 1999-2005, vilka haft en stark 
koppling till polisverksamhet/polisorganisationen, visar det sig att ingen av dessa 
avhandlingar refererar till någon av Sarneckis skrifter. Sarnecki har producerat 
mycket198, men jag har inte hittat någon skrift där Sarnecki haft ett forskningsfokus på 
polismännen, polismännens arbetssituation eller polisorganisationen, vilket kan vara 
orsaken till att ingen av dessa doktorsavhandlingar använder sig av Sarneckis 
producerade skrifter som referenslitteratur. 
 
Även Leif GW Persson är flitigt förekommande i biblioteksdatabaserna199. Jag har 
hittat en rapport (Christianssson, Karlsson och Persson, 1995) där Persson studerat 
polismän. Rapporten handlar om polismännens förmåga att minnas en händelse. 
Nyantagna polisaspiranter, poliser med minst tre års yrkeserfarenhet samt studenter 
vid Stockholms universitet fick bevittna en bildserie där en man överfaller och 
knivskär en kvinna som promenerar i en park. Efter visningen testades grupperna på 
vad de mindes av detaljinformation av relevans för brottet samt förmågan att känna 
igen gärningsmannen. Jag har även hittat en rapport (Persson, 1986) där han studerat 
polisorganisationen.  
 

                                                 
196 Från föredrag på Polishögskolan, 2003-06-12.  
197 Stenmark (2005); Lindgren (2004); Holmberg (2004); Ivarsson Westerberg (2004); Granér (2004); Andersson 
(2003); Norée (2001); Helmius (2000); Åse (2000); Ekman (1999) och Carlström (1999). 
198 Källa: Libris, Stockholms kungliga bibliotek, samt att jag gått igenom olika forskningsrapporter för att se om 
Sarnecki producerat skrifter som ej fanns noterade i Libris. 
199 Källa Libris, Stockholms kungliga bibliotek samt att jag gått igenom olika forskningsrapporter för att se om 
Persson producerat skrifter som ej fanns noterade i Libris. 
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Rapporten innehåller en beskrivning och analys av Eko-rotlars arbete mot den 
ekonomiska brottsligheten200. Vid en granskning av i vilken omfattning samma 
doktorsavhandlingar som ovan refererat till Persson visar det sig att fyra av de elva 
avhandlingarna innehåller referenser till Persson. En av dessa doktorsavhandlingarna 
innehåller en referens till romanen Samhällsbärarna (Persson, 1982), en annan 
innehåller en referens till romanen Profitörerna (Persson, 1979), till tre debattinlägg 
och rapporten om polismän som vittnen som presenterades ovan. Den tredje 
doktorsavhandlingen har refererat till två skrifter om tolkning av brottsstatistik som 
Persson gjort (Persson, 1973; 1980) och den fjärde till en av dessa skrifter om 
brottsstatistik (ibid.) samt en brottsofferundersökning som Persson genomförde på 
uppdrag av Trygg-Hansa (Persson, 1990). 
 
Problemet att vissa forskare syns mycket i massmedia, där det går att fråga sig om de 
uttalar sig inom områden där de saknar vetenskaplig kompetens har lyfts fram av bl.a. 
Goldmann: 
 
”För att tillskriva professorer funktionen att hålla igång det offentliga samtalet i stort talar deras 
relativa självständighet i förhållande till skilda intressenter. Mot talar risken för att de ges inflytande i 
kraft av sin position i stället för sin expertis. Det senare väger över, enligt min mening, men saken tål 
att diskuteras både på universiteten och redaktionerna.” (DN, Debatt, 24 December 2003) 
 
Arbetsinsatsen påverkas negativ om personalen får obefogad kritik. Goldkuhl & 
Röstlinger (2004) pekar på att vissa externa omdömen kan vara tämligen ogrundade 
när det gäller att bedöma en praktik. Personalen framför ofta att den bristfälliga 
återkopplingen leder till en minskad motivation och att kunskapen inte utvecklas på 
det sätt den kunde göra om återkopplingen hade fungerat på ett tillfredställande sätt. 
IT-system har en begränsad inverkan i detta sammanhang. 
 

4.6 Bristfällig utbildningsverksamhet201 
 
Broderick menar att den viktigaste faktorn för utvecklingen av polismannens kunskap 
sannolikt är det den nya polismannen lär sig av den äldre polismannen (Broderick, 
1977). Andra forskare, vilket jag redovisat tidigare, har liknande uppfattning och 
menar att polisyrket är ett hantverk som bygger på erfarenhet och praktiska färdigheter 
                                                 
200 Persson har figurerat i flera debattartiklar och upprepande uttalanden om poliskåren och polisverksamheten. 
Kan man inte räkna detta som forskning? Det skulle man kunna göra, men de uppgifter som ligger till grund för 
dessa analyser redovisas inte. I samband med att Polisfacket har önskat få siffror presenterade, t.ex. beträffande 
de uttalande Persson gjort om att ”Sverige har världens lataste poliser… och 25 % av alla poliser ägnar sig åt 
annat än polisarbete”, så har Persson enligt fackliga representanter inte kunnat styrka sina påståenden. Det 
behöver givetvis inte betyda att hans redovisade slutsatser inte överrensstämmer med verkligheten. Jag har hittat 
en artikel från 1976 i svensk Juristtidning, där Persson beskriver hur han gått tillväga för att få fram resultatet 
och där han även redovisar data och den forskning som ligger till grund för denna analys. Artikeln handlar om att 
vaneförbrytare står för en stor del av brottsligheten.  
201 3 % av de intervjuade poliserna tyckte inte alls att utbildningsverksamheten är bristfällig på ett sätt som 
väcker deras frustration eller att nuvarande uppläggning av utbildning efter polishögskolan gör att kunskapen 
minskar efterhand. 8 % tyckte att det väcker en låg frustration eller har en liten negativ betydelse för 
utvecklingen av deras kunskap (värde 1 eller 2) och 49 % av personalstyrkan ansåg att punkten leder till en hög 
frustration eller har en stor negativ inverkan på utvecklingen av deras kunskap (7 eller därutöver, 11 % av de 
intervjuade uppgav värde 10). 
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(se t.ex. Wilson, 1978; Brown, 1988 och Finstad, 2000). Polisutbildningen i Sverige 
har genomgått stora förändringar under åren. 1962 genomfördes en utredning som 
resulterade i ett förslag att statens polisskola borde ges en vidgad omfattning och få en 
mera praktisk inriktning, bl.a. framfördes att undervisningen i polisskolan var alltför 
teoretiskt inriktad (RPS, 1981).  
 
Regeringen beslöt 1971 att polismännen efter avslutad grundkurs på 41 veckor, där 
teori och praktik skulle vara varvad, skulle fullgöra två års s.k. alterneringstjänstgöring 
vid kriminal- och ordningsavdelning i ett polisdistrikt (RPS, 1981). 
Alterneringstjänstgöringen syftade till att ge polismannen en fördjupad praktisk 
erfarenhet under handledning av erfarna kollegor (Cedermark, 1973). Efter några år 
som färdiga poliser genomgick vanligen polispersonalen assistentkursen som 
omfattade tio veckor. Det fanns även två inspektörskurser, kallade insp 1:an och insp 
2:an som var tretton respektive åtta veckor. Kommissariekursen var femton veckor 
(Justitiedepartementet, 1983).  
 
Utbildningen ändrades under åttitalet till att omfatta GK I (grundkurs 1) på tio 
månader, följt av en praktik på 18 månader och sedan GK II (grundkurs 2) på fyra 
månader. Assistentkursen, inspektörskurserna och kommissariekursen togs bort. De 
senaste tjugo åren har utbildningen gått mot en ökad teoretisk fokusering och 
innehåller mindre praktiska moment än tidigare. Polisutbildningen består numera 
(mars 2003) av två års teori, som följs av sex månaders praktik. I normalfallet har den 
nya polismannen enbart arbetat mellan 8-12 veckor med ordningspolistjänst/ 
närpolistjänst innan han/hon anses vara färdigutbildad.  
 
När polispersonal påbörjar sitt tionde tjänstgöringsår202 blir de, utan någon tillhörande 
vidare-, repetitionsutbildning och kunskapstest, normalt automatiskt inspektörer. 
Ansvaret för vidareutbildning, repetitionsutbildning och kunskapstester ligger numera 
på respektive län. På många platser i landet203 framför personal att internutbildningen 
är obefintlig. Framförallt menar dessa personer att man är hänvisad till självstudier. 
Men att det är svårt att bedriva självstudier: 
 
”Även om du har lagtexten så är det inte säkert att man kan läsa sig till vad som gäller. Det är så 
många sidobestämmelser som kommit till i efterhand när man sett att lagen inte fungerar.” 
 
På många håll i landet, menar dock personal att utbildningen blivit bättre de senaste 
åren, men att viss typ av utbildning saknas. Intervju med en utbildare på piketen:  
 
”De koncept som piketen tagit fram kör man på ordningen: det är utbildning i stoppade av fordon, 
IMF, genomsök etc, men det finns ytterst lite utbildning i hur man arbetar mot vardagsbrottsligheten. 
Det som ordningspoliserna skall vara proffs på. Det är mycket märkligt.” 
 
Det är vanligt att personalen framför att de tycker det är egendomligt att det ställs krav 
under polishögskolan, att poliser skall ha en viss lägsta standard, men att mycket sedan 
                                                 
202 I vissa myndigheter måste personalen ha mer än tio års tjänst för att bli inspektörer, men tillvägagångssättet är 
detsamma. 
203 Se även Smångs (1991) som pekar på att en stor andel av personalen har ett krav på en utökad och förbättrad 
utbildning. Personalen menar också att utbildningen påverkar motivation och arbetsglädje. 
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släpps ”vind för våg”. För några år sedan uttalade jag mig i massmedia under rubriken: 
”Det ställs högre krav på hundarna” (Aftonbladet, 18 december 2000). Tjänsthundarna 
skall genomgå ett prov varje år. Beskrivningen av detta prov omfattar 30 sidor204 (FAP 
214-1 och FAP 214-2). Det finns ett krav om årlig utbildning/prov för polismän, men 
beskrivningarna av hur fortbildning och prov skall gå till omfattar mindre än en sida 
(FAP 104-2, FAP 772-1 och FAP 776-1 ). 
 
Personalen framför ibland att upplevelsen är att vissa personer får hur mycket 
utbildning som helst, medan andra, särskilt de på ordningen, i stort sett inte får någon 
utbildning alls. Vid en genomgång av utbildningar på en myndighet visade det sig att 
bara tre av fyrtio utbildningar kunde komma ifråga för yttre tjänstgörande 
ordningspoliser/närpoliser. 
 
Utbildning som påverkansfaktor nyttjas i mycket liten omfattning inom polisen (se 
även Stenmark, 2005). Utbildningen är ofta inte uppbyggd på ett sätt som uppmuntrar 
till reflektion. Det påverkar möjligheterna att åstadkomma att polismännen utvecklas 
till reflekterande praktiker. Som en utbildare utryckte sig:  
 
”Man kan säga att många poliser med femton års tjänst egentligen inte har femton års erfarenhet av 
polisyrket, utan ett års erfarenhet av polisyrket femton gånger.” 
 
En otillräcklig repetitionsutbildning, menar personal, leder till att kunskap minskar 
inom vissa kunskapsområden och detta faktum i kombination med en bristfällig 
vidareutbildning får till följd att yrkeskunskapen inte utvecklas på ett önskvärt sätt. 
Det i sin tur leder till att polismännen inte gärna vill utföra vissa arbetsuppgifter. 
Verksamhetsanpassade IT-system kan bidra till att personalens kunskap att agera i 
olika situationer ökar genom att personalen får ett informationsstöd i form av bl.a. 
åtgärdslistor och att de kan göra slagningar i olika register (se vidare kapitel fem).  
 

4.7 Bristfälliga utvecklingsmöjligheter205 
 
Att personalen uppfattar att utvecklingsmöjligheterna är bristfälliga hänger intimt 
samman med föregående avsnitt - att utbildningsverksamheten upplevs som bristfällig. 
Polismännen menar att det inte finns någon egentlig möjlighet att utveckla sig som 
ordnings- eller närpolis, om man inte blir chef. En central placerad chef206 på 
Rikspolisstyrelsen: 
 
”Det som är slående inom polisen är att det inte finns något formaliserat omhändertagande av 
människorna… Varje medarbetare måste ses som ett projekt. Inte bara av närmsta chef, utan av 
systemet som sådant. Det måste ges möjligheter och det måste ställas krav. ”  
 

                                                 
204 Jag räknar bara de sidor som beskriver själva provet och hur fortbildningen skall gå till. 
205 9 % av de intervjuade poliserna tyckte inte alls att nuvarande utvecklingsmöjligheter väcker deras frustration.  
14 % tyckte att det väcker en låg frustration (värde 1 eller 2) och 44 % av personalstyrkan ansåg att punkten 
leder till en hög frustration (7 eller därutöver, 9 % av de intervjuade uppgav värde 10). 
206 Civilanställd. 
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En pensionerad hög207 chef: 
 
”Organisationen ser ner på ordningspolisen, man måste komma därifrån annars är man misslyckad… 
Uppskatta att någon stannar kvar och är duktig på det han eller hon gör.”  
 
Poliser som arbetar i någon av de allra största orterna har möjlighet att söka andra 
tjänster. Möjligheterna att söka andra tjänster är ofta små i mindre orter, men det 
händer att personal som arbetar på mindre orter framför att de inte alls störs av att det 
inte finns några utvecklingsmöjligheter. Det är något man visste när man flyttade till 
orten: 
 
”När man flyttar till den här orten, vet man att jobbet inte blir det centrala. Man vill utvecklas på 
annat sätt än innanför de här väggarna.” 
 
I fokus hamnar därför andra faktorer än polisyrket. Många menar att det borde finnas 
någon slags utbildningsstege, liknande den som finns inom militären. Bristfälliga 
utvecklingsmöjligheter i kombination med bristfällig utbildning gör att personal 
känner att de inte utvecklas. Det påverkar motivationen negativt och även deras 
kunskap att agera i olika situationer. 
 

4.8 Ineffektiv avrapportering/svåranvända IT-system208  
 
Ett vanligt klagomål från polispersonalen är att de uppfattar att det tar alltför länge att 
logga in sig i datorer och system: 
 
”Den tid som det nu tar att komma in i programmen hade vi förut hunnit skrivit klart papperet som 
krävdes. Datoriseringen sparar inte tid.” 
 
Det händer att man på vissa orter inte använder datorstöd (jan 2005), utan fyller i 
papper för hand vid dokumentation av frihetsberövad. Vid de tidsstudier som jag 
genomfört har jag kunnat konstatera att tidsåtgången att fylla i pappersdokument är 
kortare än när motsvarande arbetsmoment skall utföras med hjälp av dator. Runt om i 
landet, med ett fåtal undantag, används dock datorn för att genomföra detta 
arbetsmoment. Eftersom uppgifter inte återanvänds, där datorn i många fall enbart 
används som en skrivmaskin, kan man dra slutsatsen att införandet av IT när det gäller 
detta och flera andra arbetsmoment inte har ökat effektiviteten, utan istället minskat 
denna, trots att stora summor investerats på IT-stöd.  
 
En annan negativ synpunkt som ofta framförs är att personalen upplever att systemen 
är omständliga att använda, vilket även RRV (2000) konstaterade vid sin granskning 
av polisen: 
 

                                                 
207 Polisintendent eller högre. 
208 Samtliga intervjuade poliser tyckte att nuvarande avrapporteringsrutiner är frustrerande. 3 % tyckte att det 
väcker en låg frustration (värde 1 eller 2) och 61 % av personalstyrkan ansåg att punkten leder till en hög 
frustration (7 eller därutöver, 9 % av de intervjuade uppgav värde 10). 
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”Poliser använder i sitt dagliga arbete ett stort antal IT-system, varav många är relativt besvärliga att 
använda även för kunniga användare. Systemen ställer höga krav på användarnas förmåga att minnas 
koder och tangentsekvenser som skiljer sig åt mellan systemen… En polis som utan större svårigheter 
ska kunna använda RAR och de centrala registren måste kunna bortåt 200 transaktionskoder.” (ibid.) 
 
I min lic. avhandling (Holgersson, 2001)209 redovisade jag att användargränssnitten är 
heterogena:  
 
”Om en bilägare har sett när någon brutit sig in och stulit hans bil vill denne göra en anmälan. 
Polisen som tar emot anmälan håller eventuellt ett förhör med bilägaren och skriver ut förhöret med 
hjälp av ett ordbehandlingsprogram. Detta ordbehandlingsprogram har Windows-gränssnitt och 
interaktion sker med både tangentbord och mus. För att flytta sig mellan fält går det att tabulera 
(’tabba sig fram’). I det system som polismannen sedan skall skriva en anmälan (RAR) går det inte att 
använda sig av en mus. En speciell funktionstangent användes för att gå till föregående fält och om 
polismannen råkar trycka på ’tabbtangenten’ så blankas det fält som denne står i.  <Scroll Lock> i 
detta anmälningsystem användes på ungefär samma sätt som <Enter> i det tredje systemet – 
bilregistret – som polismannen måste gå in i och efterlysa bilen. Det är dock bara en av <Enter> 
knapparna som går att använda för att utföra denna operation (den vid nummerpaletten). I bilregistret 
går det att ’tabba sig fram’, men musen fungerar inte. Polismannen måste dessutom använda sig av 
kortkommandon och har ett krav på sig att kunna olika förkortningar utantill beträffande vad som 
skall fyllas i de olika fälten…. Med tanke på att det dessutom finns en mängd andra system där bland 
annat funktionstangenterna har andra funktioner, och där polismannen måste kunna ytterligare en 
mängd kortkommandon upplevs IT-system som dåliga och mycket svåranvända.” (ibid.) 
 
Polismannen utsätts genom detta för en hög mental belastning (se Mental load, Preece 
m.fl., 1994). Dessutom tillkommer en mängd fristående instruktioner/direktiv om hur 
personalen skall gå tillväga vid användningen av vissa IT-system i vissa situationer, 
vilket ytterligare ökar den mentala belastningen hos polismannen. Det är vanligt att 
instruktioner består av lösa lappar som satts upp i avrapporteringsrum eller att 
instruktionerna sprids via GroupWise210. Dessa instruktioner/direktiv har ofta en lokal 
och områdesspecifik karaktär, t.ex. vilket namn och vilken adress som skall fyllas i om 
en viss juridisk person utsatts för brott (vart anmälan skall skickas). Men det kan också 
röra sig om centrala instruktioner som sprids på detta sätt, t.ex. att ett fält skall fyllas i 
på ett viss sätt:  
 
”Obs! När Ni registrerar en misstänkt minderårig fyll bara fältet brottstid fr.o.m. om ni bara har en 
brottstid211.”  
 
Det är heller inte ovanligt att viss information sprids vid olika typer av möten. 
Dessutom så presenteras instruktioner på polisens intranät, där det förväntas att 
personalen tar del av direktiv som berör diverse tillvägagångssätt vid registrering i 

                                                 
209 I februari 2005 har inga större förändringar skett rörande nedanstående beskrivna problem. Av någon 
anledning har dessa för fältpersonalen viktiga problem inte prioriterats.  
210 Email-system. 
211 Ofta vet inte patrullen tidpunkten för när brottet påbörjades, utan bara när brottet upptäcktes och avbröts. Det 
vore därmed mer naturligt att lämna fältet som anger när brottet påbörjades (brottstid fr.o.m.) tomt och bara 
registrera när brottet avbröts (brottstid t.o.m.). Istället skall personalen bara registrera i fältet brottstid fr.o.m. och 
lämna fältet brottstid t.o.m. tomt. Det som komplicerar instruktionen ytterligare är att den bara gällde i de fall 
den misstänkte är minderårig. Ett annat begrepp som är vanligt förekommande som ofta innebär att personalen 
skall vidta särskilda åtgärder är beträffande underåriga. Personalen har svårt att komma ihåg om instruktionen 
gällde minderåriga (<15 år) eller underåriga (15-18 år) eller bägge grupperna.  
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olika system. Ett exempel på detta är en instruktion (6:e februari 2004) i form av en 
kort artikel som berörde tillvägagångssätt i anmälningssystemet RAR: 
 
”Rutiner för hur man skall registrera personer med skyddade personuppgifter i RAR212.  
SKÄLIGEN MISSTÄNKT 
När man registrerar en skäligen misstänkt, d.v.s. skriver in personnumret och trycker på ’ENTER’ så hämtas 
namnuppgifterna från SEMA. I de fall personen har skyddade personuppgifter hämtas inte namn och adress 
istället visas ’Skyddad personuppgift tryck Enter’ varefter fältet ’Skyddad personuppgift’ automatiskt markeras 
med ett ’J’. Enligt RPS skall namnuppgifter skrivas in.  
OBS! Fyll EJ i adressuppgifter. 
Uppgifter om adress och telefonnummer antecknas i särskild handling och läggs i ett kuvert märkt med 
’Skyddade personuppgifter’ samt diarienummer och översändes till utredande enhet. Om man registrerar en 
skäligen misstänkt person med efternamn ’Skyddad personuppgift’ och förnamn ’Skyddad personuppgift’ och 
personen senare blir registrerad under sitt riktiga efter- och förnamn kommer personen att bli spärrad i 
misstankeregistret. Detta beror på att en person då blir registrerad under olika namn, vilket misstankeregistret 
inte godkänner. 
ÖVRIGA PERSONER 
I de fall målsäganden, vittnen och övriga personer har skyddade personuppgifter, skall endast personnumret 
anges i anmälan. I fältet efter- och förnamn anges ’Skyddad personuppgift’. Uppgifter om namn, adress och 
telefonnummer antecknas i särskild handling med identitetsuppgifter, läggs i ett kuvert märkt med ’Skyddad 
personuppgift’ samt diarienummer och översändes till utredande enhet.” 
 
Det blir svårt för polismannen, både att hitta, sätta sig in i och komma ihåg alla 
instruktioner som presenteras i olika sammanhang.  
 
Det förutsätts dessutom att polismannen känner till innehållet i en mängd 
koder/lagparagrafer i samband med avrapporteringen, t.ex. förhör enligt RB 23:3 eller 
23:5, specialkod 1111 eller 1150?  
 
Förutom att IT-systemen i sig belastar polismannen så lämnar de ringa stöd för att 
underlätta vidare lagföringsprocess. Polismannen skall t.ex. vid förhörstillfället och på 
brottsplatsen tänka på att vidta vissa åtgärder och inhämta vissa uppgifter som är 
viktiga ur ett utredningsperspektiv. Med ett väl fungerande mobilt IT-stöd skulle 
polismannens arbetssituation kunna underlättas (se vidare kapitel fem). 
 
Personalen uttrycker ofta att avrapporteringstiderna213 är omfattande, t.ex. i en artikel i 
tidningen Svensk polis, som handlade om att en person som skolat om sig från polis i 
Italien till polis i Sverige, framkom: 
 
”När vi ses igen , på hans kontor…sitter han med pappersarbete och suckar: ’En sida i Italien blir 25 
sidor här. Det tar för lång tid att avrapportera precis allt istället för att vara ute och patrullera.” 
(Svensk Polis, nr 1, 2004) 
 
RRV har framfört liknande synpunkter: 
 
”En konsekvens av bristerna i IT-stödet som vi beskrivit tidigare är att poliserna tillbringar onödigt 
mycket tid framför datorn.” (RRV, 2000) 
 

                                                 
212 Att personer har skyddade personuppgifter är inte speciellt ovanligt. 
213 En synpunkt från äldre poliser är att uppsägning av civilanställd personal bidragit till att polispersonal 
tillbringar lång tid inomhus. 
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Uppgifter hämtade från ett dokument som en polisman skickade till Rikspolisstyrelsen 
i februari 2004214: 
 
Rapport från en utryckningspatrull…. 

 

Radiobil 7410 med pa Strid och pa Andersson beordras av LKC till Ågestavägen i Huddinge kommun 
med anledning av trafikolycka med personskada. Räddningstjänst och ambulans skickas också till 
platsen. 

 
På skadeplatsen vidtar patrullen rutinerat sina räddande åtgärder, trafikreglerar och samverkar med 
räddningsledaren. Patrullen kan snart konstatera att olyckan, en kollision mellan två fordon, beror på 
kraftigt snöfall. Det föreligger med andra ord ingen brottsmisstanke alls. Händelsen ska inte utredas 
vidare. Sammanlagt sju personer i de bägge bilarna förs till sjukhus med nacksmärtor m.m. 
Polismännen ordnar bärgare och biträder när brandmännen sanerar olycksplatsen. Pa Strid 
avrapporterar händelsen till LKC, regnummer och förarnas personnummer registreras av LKC i 
händelserapporteringssystemet STORM.  
 
I ett fungerande system skulle patrullen vara klar nu, ledig för nya uppdrag. Men pa Strid berättar för 
LKC att nu måste man in och skriva… sannolikt blir patrullen inne ett tag… bara att försöka läsa 
anteckningarna i det våta blocket kan bli svårt…  
 
Patrullen loggar in i blanketter och väljer, efter viss tvekan eftersom det finns två att välja på, 
blanketten Trafikmålsanteckning. Pa Strid börjar med blankett nr 1, framsida och skriver in 
efterfrågad information. 

 
 
• Anlände till platsen torsdagen den 3 januari 18.05. 
• Föraren Karl Karlsson anges med namn. Övriga personuppgifter får inte anges på blanketten, 

istället skall blankett nr 3 i setet, ”Särskild handling med identitetsuppgifter” upprättas. Pa Strid 
väljer att vänta lite med det. 

• Bilens regnummer ABC123 noteras. 
• Vittnet Per Persson får inte skrivas in alls i blanketten Trafikmålsanteckningar, alla hans 

personuppgifter ska in på blanketten särskild handling. 
• Personskador anges Karl Karlsson fördes med ambulans till Huddinge sjukhus. Han klagade över 

nacksmärtor. 
• Fordonsskador anges. Pb ABC 123, fronten helt intryckt, bärgad till Berras bil, Huddinge, 08-746 

00 70. 
• Helst ska patrullen nu i kryssruta ange att trafikanten underrättats om att ärendet inte föranleder 

vidare åtgärder från polisen. I det här fallet hanns inte det med. Pa Strid suckar och vet att 
trafikutredarna kommer att skälla över den ofullständigt ifyllda blanketten. 

                                                 
214 I detta fall, liksom i många fall, skiljer sig avrapporteringen åt mellan olika län, men också mellan distrikt i 
samma län.  

Blankett 1 
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• Patrullen skall nu fylla i blankettens baksida som innehåller statistisk information om olyckan att 

förmedla till Vägverket. Strid anger datum och tidpunkt för olyckan samt olycksplats. Hon får slå 
en stund i kartboken för att hitta aktuellt vägnummer, länsväg 259. 

• Strid tar ett djupt andetag och tar itu med den skiss som ska upprättas. Hon läser anvisningen från 
RPS.  

• ”Skiss på vilken anges gatu- eller vägnamn, vägbredd, åtföljd av bokstav A respektive B enl – 
avsnitt B nedan. Vid inritad fordon anges fordonsslag (pb, lb etc), ett trafikelement (vägtrafikant) 
nummer 1, 2, 3 osv., vilket nr skall vara identiskt med det nr vederbörande vägtrafikant åsatts i 
trafikmålsanteckningen.” 

• Strid försöker erinra sig vägens bredd och påtar ihop en skiss över händelsen, det tar en stund… 
• Därefter skall en kortfattad beskrivning av händelsen, siktförhållanden anges. Pb ABC 123 halkar 

i snömodden in i pb DEF456. Dålig sikt och dåligt väglag p.g.a. snöfall. 
• Nu ska ytterligare statistiska uppgifter lämnas under rubriken Väg och trafik. Strid anger genom 

att kryssa i färdiga rutor att vägens nummer är Lv 259, högsta tillåtna hastighet är 70 km/h. Lv 
259 är annan allmän väg och därtill huvudled. Ingen trafikreglering eller trafiksignal finns på 
platsen. Det var snöfall, snömodd och utanför tätbebyggt område. Det var mörker och 
gatubelysningen saknas på platsen. 

• Under rubriken Trafikelement lämnas ytterligare statistiska uppgifter. Strid grunnar över att rutan 
bara rymmer 5 personnummer, hon har sju skadade att registrera… det får väl bli en blankett 
till…. Eller? 

• Hon fyller sedan i vilken blankett som är aktuell, nr 1 är pb ABC 123, totalt 4 personer i fordonet, 
ingen övningskörning så vitt vi vet… föraren och skadade personers personnummer är 
obligatoriskt uppgift, 591103-1126, ange föraren, lindrigt skadad och inte misstänkt påverkad av 
alkohol eller narkotika. 

• Strid anger sedan de övriga tre som färdades i bilen, tre personnummer till, anger passageraren 
fram/bak, lindrigt skadad. 

• Hon frågar sedan kollegan Andersson efter den andra bilens förares personnummer och för in den 
som trafikelement 5, Pb DEF 456, totalt 3 personer i fordonet, ingen övningskörning, 
personnummer 781203-4567, anger förare, lindrigt skadad, inte misstänkt påverkad av alkohol 
eller narkotika. 

• ”Var ska vi skriva in de två som inte får plats på blankett 1?” undrar Pa Strid. Pa Andersson, som 
är äldre i tjänst, bestämmer att de får föras in på blankett 2 istället. 

 
• Strid går nu över till blanketten ”Särskild handling med identitetsuppgifter” och konstaterar att 

hon måste göra flera slagningar i DAFA för att kunna fylla i den. Hon börjar med föraren och 
anger med kryssruta att denne förekommer i utredningen på sida 1 (egentligen är hon osäker på 

Blankett 3 
 
 

Blankett 1 
 
  baksida 
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om hon svarar rätt, det står ”förekommer på annan plats i utredningen” i fältet. Vad menar man 
egentligen?215). 

• Strid som är ung och datavan, klipper sedan in information från DAFA, först fullständigt namn, 
sedan personnummer, bostadsadress. Hon hoppar över telefonnummer, arbetsgivare, dennes 
adress och telefonnummer samt mobilnummer. 

• Sedan ska fordonsägarens plats i utredningen anges, fortfarande nr 1. Strid klipper och klistrar in 
fullständigt namn, personnummer, bostadsadress. Även här hoppar hon över telefonnummer, 
arbetsgivarens adress och telefon, liksom mobiltelefon. 

• Längst ner på blanketten anges vittnet från blankett 1. Strid klipper in fullständigt namn, 
personnummer, bostadsadress, telefon bostad och mobiltelefon. Hon hoppar över arbetsgivarens 
adress och telefon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Under tiden har Andersson fyllt i motparten på blankett nr 2 och skrivit in förarens, 

fordonsägarens och ett vittnes personuppgifter på den särskilda handlingen. Andersson är lite 
äldre och inte så bra på att klippa och klistra, det tar lite längre tid att fylla i fälten…. 

• Strid suckar och klickar fram en ny trafikanteckningsblankett. ”Du läste det senaste GW:et från 
cheferna, va?” ”De vill  att vi skall fylla i en trafikmålare och en id-blankett per skadad person. 
Perfekt, då har vi bara elva blanketter kvar nu”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Senare, på väg ut till radiobilen igen säger Strid: ”Herregud, här har vi hållit på i två timmar. 

Och skrivit som galningar. På ingenting! Inte ens ett brott! Och våra chefer säger att vi måste 
prioritera. Vad är det här för prioritering?216 

 
Det som styr ovanstående dokumentationsarbete är en kungörelse från slutet av 60-
talet som reglerar polisens skyldigheter att lämna statistikuppgifter till Vägverket 
beträffande inträffade trafikolyckor samt föreskrifter internt inom polisen som talar om 

                                                 
215 Det är ju självklart, menar pa Andersson, att personen förekommer på annan plats i utredningen, annars skulle 
ju inte dennes personuppgifter noteras här. Tror de att man bara hittar på en slumpvis vald person som inte har 
att göra med olyckan? 
216 Se även Smångs (1991) som pekar på att enigheten redan 1990 var stor bland personalen, om att det råder ett 
”kopie- och blanketthysteri” inom polisen.  
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hur detta dokumentationsarbete skall utföras. Ifyllning av blanketter går till på ungefär 
samma sätt som när personalen använde skrivmaskin. Skillnaden är att blanketterna 
finns inlagda på dator.        
 
I min lic. avhandling (Holgersson, 2001) pekade jag på att avrapporteringsarbetet är 
omfattande även rörande brott där straffvärdet är ringa och utredningsåtgärderna är 
okomplicerade. Det är vanligt att polismännen får registrera samma uppgifter i flera 
olika IT-system och på flera olika blanketter. Samma uppgifter kan få registreras på 
upp mot tio ställen. Förutom att det tar mycket tid i anspråk leder det lätt till 
felaktigheter och personalen får ytterligare direktiv. GroupWise som skickades till 
yttre tjänstgörande personal: 
 
”Jag måste tyvärr meddela att det slarvas mycket nu med K-nummer och beslagsnummer. Bara den 
senaste veckan har jag vid 4 tillfällen varit tvungen att skicka ner ändringar till SKL och begärt nya 
analyssvar då beslagsnummer eller K-nummer varit felaktiga….. Vi måste naturligtvis dubbelkolla 
alla ärenden som kommer in här uppe men det är också viktigt att den som godkänner anmälan också 
kollar så att K-numret på beslagsprotokollet överensstämmer med anmälan. Det viktigaste är dock att 
patrullerna som avrapporterar skärper till sig och inte slarvar med detta då det genererar problem 
hela vägen.” 
 
Långa avrapporteringstider för polispersonalen orsakas inte bara av att samma 
uppgifter måste fyllas i upprepade gånger. Det finns en mängd andra faktorer som 
påverkar avrapporteringstiderna: 
 
1) Ofta krävs att det sker en koordinering/utbyte av information mellan polismännen. För att 
underlätta detta arbete brukar därför polismännen först undersöka om det finns någonstans där de 
kan sitta bredvid varandra när de skall avrapportera. Det förekommer ofta att polismännen får gå 
mellan olika rum/delar av polisstationen för att koordinera avrapporteringen. 
 
2) På grund av att personalen vet att det tar lång tid att avrapportera tar de ofta av sig utrustning, 
ytterkläder samt hämtar t.ex. kaffe eller något annat att dricka.  
 
3) Vid en händelse skapar personal på LKC ett ärende i IT-systemet Storm. Dessa uppgifter 
återanvänds inte. För att tidpunkter skall stämma överens med den övriga avrapporteringen inhämtar 
ofta personal information från IT-systemet Storm, vanligen genom att ringa till operatör på LKC. 
Förutom att själva samtalet binder upp personal (även operatör på LKC) kan det ta ganska lång tid 
att komma fram. Om personal sitter på olika platser och avrapporterar händer det att mer än en polis 
ringer till LKC i samma ärende. 
 
4) Personal känner sig ibland tvingade att slå fram och studera viss lagstiftning i samband med 
avrapporteringen. Det kan röra sig om själva lagtexten eller kommentarer kring en viss lagparagraf. 
Det är inte ovanligt att lagböcker saknas i avrapporteringsrum. Personal får ägna tid åt att hitta 
lagböcker. 
 
5) Personal måste ofta lämna och hämta olika former av information och material på olika ställen i 
polishuset. Det kan röra sig om att de behöver ett beslagsnummer från beslagsliggaren. Att de skall 
lämna film för framkallning och hämta ny film eller batterier till kameran. De måste ibland få tag i 
material för att kunna märka upp gods (snöre, sax, tejp, godslappar, märkpenna, klisterlappar etc.) 
och lämna uppmärkt beslagtaget gods på avsedd plats. Material som skall bli föremål för teknisk 
undersökning handhas och förvaras ofta på ett särskilt ställe. 
 
6) Skrivare finns ofta på annan plats än där personalen sitter och skriver.  
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7) Av andra skäl än ovan kan personalen behöva gå runt i polislokalen, t.ex. för att hämta papper till 
skrivaren, för att få tillgång till kuvert när det är aktuellt att skicka saker externt, för att hämta 
aktomslag, för att få tillgång till nycklar som krävs för att komma in i vissa utrymmen etc.  
 
8) När inregistrering och utskrifter är klara skall papper ofta överlämnas till vissa befattningshavare. 
 
 
Den bristfälliga rationaliteten blir än tydligare om man studerar hela dokumentations- 
processen. Först skrivs uppgifter in på dator av avrapporterande polis. De utskrifter217 
som erhålls skrivs218 därefter i många fall in igen i olika IT-system219 av administrativ 
personal och andra poliser.  
 
RRV (2000) konstaterade att: 
 
”Vi vill beskriva bristen på integration som att det inom polisen inte funnits något konsekvent 
arbetsplatstänkande i utformning och förvaltning av IT-stödet. Vi avser därmed att PC-arbetsplatsen 
inte anpassats till vad de olika verksamhetsgrenarna har för arbetsuppgifter. IT-stödet utgör 
därigenom inte en ändamålsenlig och överblickbar IT-arbetsplats för användarna inom respektive 
verksamhetsgren.” (RRV, 2000) 
 
Under deltagande observation har jag funnit att avrapporteringen i normalfallet i 
genomsnitt omfattar cirka trettio procent220 av arbetstiden. Det är vanligt att patruller 
får avbryta avrapporteringen och att de har flera aktuella ärenden att avrapportera 
samtidigt. Dessa faktorer i kombination med att IT-system upplevs som svåranvända, 
att en mängd uppgifter skall dubbelregistreras, att avrapporteringen ibland sker mitt i 
natten och att patrullerna ofta arbetar under mer eller mindre uttalad tidspress gör att 
risken för bristande kvalitet är uppenbar.  
 
Personal menar att de långa avrapporteringstiderna påverkar motivationen att göra 
ingripanden (ibid.):  
 
”Det är mycket papper som skall fyllas i. Många tänker: ’Om jag tar in honom, hur lång tid tar det 
då?’ Om man bedömer att det tar för lång tid, tar man inte in honom. Eftersom man är så kort om folk 
så är det inte bara av lathet man gör denna värdering.” 
 
En idrottsintresserad polisman menade att: 
 
”IT-systemen är som den sämsta coach, som inte tar fram det bästa, utan det sämsta ur en.” 
 
Även högre chefer har noterat problemet med långa avrapporteringstider. En hög 
befattningshavare framförde: 
 

                                                 
217 Datorerna har ungefär samma funktion som skrivmaskinerna tidigare hade.     
218 När det gäller förhör och PM kan polispersonal skanna in papper. Detta arbetsmoment tar dock några minuter. 
219 I t.ex. T-diariet och allmänna spaningsregistret (ASP). 
220 På orter med omfattande restid mellan olika uppdrag och låg arbetsbelastning så blir avrapporteringen mindre 
än 30% av tjänstgöringstiden (restiden ingår dock på sätt och vis i avrapporteringen och om det skulle gå att 
dokumentera vissa ärenden på plats så skulle restiderna i vissa fall bli mindre omfattande). 
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”Hela polisens IT-verksamhet är för lite professionell…. Det är ett gigantiskt resursslöseri. Bristen på 
hanterbara system kostar oerhört mycket. Poliserna har sakliga skäl att bli irriterade på ledningen att 
man inte ordnat det här. Jag tycket det är skandal och ett misslyckande.” 
 
En fara med omständliga avrapporteringsrutiner är även att personalens motivation att 
dokumentera vissa uppgifter och åtgärder är låg. Det får allvarliga konsekvenser både 
på kvaliteten på information i IT-system och för rättssäkerheten genom att vissa 
ingripanden inte dokumenteras (ibid.).  
 

4.9 Kollegors negativa inverkan221 
 
Personal framför ofta att kollegor har ett stort inflytande på deras egen 
arbetsprestation: 
 
”Jag funderade på att säga upp mig. En person kan dra ner arbetstempot i en tur så mycket…. Jag 
såg t.ex. en misstänkt bil. Den trötta unga kollegan som jag åkte med sade: ’Jag har också lite rost på 
min bil och är ruffsig i håret ibland.’ Vi åkte därifrån och jag höll på att börja gråta…. Det är ju 
faktiskt så att grovisarna åker inte in på polisstationen… Det är viktigt vem man åker med och 
stämningen i turen.” 
 
Porter, Lawler och Hackman (2003) pekar på flera faktorer där effektiviteten på 
individnivån påverkas av den grupp individen ingår i. För det första inverkar en grupp 
på en persons kunskaper och färdigheter som är knutna till en viss uppgift. För det 
andra kan en grupp påverka individernas sinnesstämning. För det tredje kan den grupp 
en individ ingår i påverka i hur stor grad en individ anstränger sig för att lösa en 
uppgift och slutligen kan en grupp inverka på den strategi som en individ anammar för 
att utföra en uppgift (ibid.).  
 
O’Brein menar att gruppen i kombination med individers förmåga och motivation har 
en stor betydelse för arbetsprestationen: 
 
”Group performance is determined by both members resources and the structure of the group. 
Effective groups have members with adequate levels of ability, motivation, and salient personality 
characteristics… the personal resources of group members may not be utilized if the group structure 
or organization does not allow members to use their resources or capacities fully. Members, for 
example, with high ability and motivation may not be able to contribute to the group outputs very 
much if they have low influence or are given tasks that do not use their abilities.” (O’Brein, 1995) 
 
Det är inte lätt för en nyutexaminerad polis att bli placerad i ett arbetslag eller i en ort 
där huvuddelen av poliserna har slagit av på takten. På kort sikt kan nya poliser höja 
motivationen hos vissa av de ”trötta” poliserna, som kan få lite av en nytändning. Men 
det är svårt att hålla uppe engagemanget i längden, eftersom omotiverade och inaktiva 
poliser hela tiden suger ut energi från den som är aktiv. Det förekommer att polismän 
slutar eller byter tjänstgöringsort på grund av att de inte står ut med de inaktiva 
poliserna. Men det är mycket vanligare att de slutar mentalt att vara poliser genom att 

                                                 
221 8 % av de intervjuade poliserna tyckte inte alls att kollegor väcker deras frustration. 17 % tyckte att det 
väcker en låg frustration (värde 1 eller 2) och 48 % av personalstyrkan ansåg att punkten leder till en hög 
frustration (7 eller därutöver, 15 % av de intervjuade uppgav värde 10). 
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slå av på takten, än att de slutar fysiskt, genom att säga upp sig eller byta 
tjänstgöringsort: 
 
”Vissa tror att de jobbar på brandkåren. De sitter och väntar tills man får ett larm… Det är förfärligt 
att jobba med sådana. Jag vill aldrig mera göra det... Du får sänka dig eller får du vara i ständig 
konflikt… Det räcker inte med att du själv uppbringar lite energi, utan du skall ju liksom få fart på de 
här andra.” 
 
Intervju med en pensionerad högre polischef: 
 
”Det är synd om de unga poliserna. De kommer från polishögskolan och har en verklighetssyn där 
man tror att det är bättre i distrikten än det egentligen är. Att det finns en högre ambition än det 
egentligen finns… När de vill förbättra något så säger man: ’Du får bli lite mer varm i kläderna innan 
du försöker ändra på något!’. När tiden har gått har ambitionen flagnat.” 
 
Det är inte ovanligt att poliser på mindre orter normalt har fler tjänsteår jämfört med 
poliser på större orter, vilket vanligtvis påverkar ”hungrigheten” att ta egna initiativ 
negativt. De poliser som är aktiva på en liten ort, t.ex. att de skriver många 
ordningsbotar eller att de tar in ett stort antal ringa narkotikabrott, blir snabbt kända 
och får lätt öknamn både bland lokalbefolkningen och bland polispersonalen. Det finns 
också en risk att utsättas för trakasserier eller hot. Sammantaget är det problematiskt 
för en individ att vara aktiv och utföra kontrollaktiviteter i en mindre ort om inte andra 
kollegor också är aktiva. Jag har flera gånger träffat på personal som blivit hotade, 
vilket påverkat deras aktivitetsnivå negativt:  
  
”Jag är mer eller mindre den enda som konfronterar personer och försöker hitta en skälig misstanke 
om brott. Då krävs det att man går fram till de man misstänker och pratar med dem… Hoten kom via 
omvägar från två olika håll, att man skulle spöa mig om jag inte ’slutade att jävlas’, som de uttryckte 
det… Jag har påverkats så att jag kanske drar mig för att kontrollera vissa personer, och jag hade 
önskat att fler poliser på mitt arbetsställe hade jobbat mer offensivt mot de här kända kriminella… Att 
de kriminella inte bara skall se det som det bara är jag som är på dem.” 
 
Intervju med samma polis drygt ett år senare i samband med en riktad insats mot 
narkotikabrott: 
 
”Jag vill inte jobba i yttre tjänst. Jag kommer att sköta arbetet från polisstationen istället.”  
 
Polismännen brukar ofta framhäva yttre befälets betydelse för arbetet i turen: 
 
”De var tre stycken i en buss… av nio timmar var de ute en timme och tjugo minuter. De skrattade 
själva, de andra två, och sade: ’Har det blivit vinter ute?!?’ och tittade ut genom fönstret för att pika 
honom, men han (yttre befäl) ville titta klart på filmen. Han skiter i det. De andra två tvättade sina 
egna bilar och fixade. ’Jag tror att jag skall gå ner och vaxa bilen’, sade den ena… Det är helt sjukt 
alltså… Om yttre är så, hur skall då resten av turen bli?” 
 
Det är inte ovanligt att personal framför att bl.a. periodplanering och att personal inte 
börjar på samma station som yttre befälet, påverkar möjligheterna för denne att styra 
verksamheten. Avsaknaden av en nära kontakt med kollegor kan ha en stor inverkan 
på deras motivation: 
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”Det är arbetskamraterna runt omkring som mest påverkar en positivt, men som det är nu, när man 
kanske kommer till en tom station och lämnar och låser stationen själv är det svårt.” 
 
En annan faktor som framkommit vid intervjuer är att det inte ovanligt att personal 
uppfattar att en del poliser arbetar på ett olämpligt sätt gentemot allmänheten: 
 
”Hans sätt att agera provocerar många och det skapar konflikter, eftersom busen ofta blir uppretad 
och det blir en prestige situation av det hela… Jag har pratat med honom en gång att vi kunde löst 
ingripandet på annat sätt, men det gick inte att föra upp en sådant ämne. Han blev förbannad och fick 
taggarna utåt. Han borde inte vara polis. Även om han är driven och duktig så väger det inte upp de 
negativa sidorna. Människosynen, empati och sättet man bemöter människor måste alltid finnas med. 
Jag vill inte jobba alls med honom. Skulle jag behöva jobba med honom så sjukskriver jag mig.”  
 
---- 
 
” När vi periodplanerade och han satt upp sig så gick jag och raderade. För jag tänkte - aldrig i 
livet… jag tänker inte jobba med honom… Han sade mycket ’jävla kärring’, ’jävla idiot’ om någon 
började käfta emot… Man behöver inte höja rösten… Men det skulle ju alltid lysas med lampor i 
ansiktet och du vet hela den där grejen. Stå ovanför folk och titta med mössmärken i en speciell 
vinkel… Vi har redan så mycket makt. Vi äger ju den där scenen i alla fall så det behövs inte. Det blir 
ju bara fånigt.”  
 
Personal upplever att andra kollegors dåliga uppträdande skapar en frustration, som 
påverkar motivationen negativt.  
 
Det finns även andra förhållanden som ibland personal framför att det gör dem 
frustrerade och som är kopplat till andra polismäns agerande: 
 
”Ostädade torkrum, kök, bilar, garage väcker irritation. Man kan inte göra det man skall i den egna 
gruppen. Det kan göra att man tappar lusten innan man ens kommer ut från polishuset.” 
 
Det går att fortsätta beskrivningen och exemplifiera den stora påverkan som kollegor 
har på arbetsprestationen. Jag tänkte dock avsluta avsnitten med en intervju med en 
polis med en hög produktion. Intervju med A1222: 
 
”Skillnaden mellan att åka med olika kollegor är som mellan dag och natt… Tycker man det är kul att 
jobba tillsammans så blir man effektiv. Man tittar på varandra och hjälper varandra att motivera 
varandra genom att om nån ser någonting säger man: ’Det där kan vara intressant’ .. ’Det där skall vi 
kolla kanske’ och den andre svarar, ’Ja visst’, direkt… Om man åker med en omotiverad kollega och 
säger ’Det där kan vi kolla på’, svarar han (negativt), ’Det där är säkert ingenting’… Man blir så 
otroligt trött när man åker med en kollega som inte hänger på. Han tar energi ifrån en istället för att 
ge energi…  Jag försöker medvetet tvinga mig själv att hålla upp motivationen. Det är ganska lätt att 
falla i det här att bara kryssa runt.” 
 
Kollegorna påverkar i hög grad även de mest aktiva. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
222 Den polis med högst mätvärden i den kvantitativa undersökningen som presenterades i kapitel två. 
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5. Hur polisers arbetsprestation påverkas av kunskap, 
motivation och IT-system  
 
Syftet med detta kapitel är förklara på vilket sätt kunskap, motivation och IT-system 
har en stor betydelse för polismännens arbetsprestation. Kapitlet inleds med att jag 
modifierar den praktikgeneriska modellen. I slutet av kapitlet exemplifierar jag hur 
verksamhetsanpassade IT-system skulle kunna öka arbetsprestationen hos poliserna. 
 

5.1 Utveckling av PGM   
I avhandlingen har jag valt att utgå från den praktikgeneriska modellen (Goldkuhl & 
Röstlinger, 2004), eftersom den på ett tydligt och strukturerat sätt framhäver olika 
faktorer i en praktik som påverkar utfallet av en verksamhet. I den praktikgeneriska 
modellen används begreppet förmåga. I detta begrepp ingår implicit både 
arbetstagarens motivation och kunskap. Jag har funnit ett behov av att modifiera den 
praktikgeneriska modellen genom att på ett tydligare sätt explicitgöra betydelsen av 
både kunskap och motivation (se nedan). 
 

 
Figur 5-1: En modifiering av den praktikgeneriska modellen där betydelsen av en 
arbetstagares motivation och kunskap framgår på ett tydligare sätt. 
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5.2 Motivationen och kunskapens betydelse för en polismans 
arbetsprestation  
 
Min empiri pekar på att en persons motivation och kunskap har en avgörande 
betydelse för dennes arbetsprestation. Mina slutsatser får stöd av andra forskare. 
Wroom (1995) presenterar en formel:  
 
Prestation = f ( Förmåga × Motivation ) 
 
som beskriver att arbetsprestation dels beror på en persons förmåga dels på dennas 
vilja att utföra en uppgift223. Robinette (1987) menar att prestationen i huvuddelen av 
polisarbetet inte bara är resultatet av polismannens förmåga och motivation, utan också 
att polismannens har en förståelse för organisationens och överordnades förväntningar 
i olika situationer:  
 
Prestation = Förmåga   ×   Motivation   ×    Rollförståelse 
 
I min definition av begreppet kunskap ingår att polismannen har en förmåga att kunna 
göra olika avvägningar utifrån bl.a. organisationens och överordnades förväntningar.  
 

5.2.1 Motivations- och kunskapsdiagram 
 
I nedanstående fiktiva diagram har jag placerat in ”prickar” som motsvarar graden av 
motivation och kunskap för situationer/händelser där en polisman haft en möjlighet att 
agera.  

 
Figur 5-2: Graden av kunskap respektive motivation vid situationer och händelser där 
en polisman haft möjlighet att agera. 
 

                                                 
 
223 Wroom hänvisar till andra forskare som dragit liknande slutsatser, bl.a. Maier (1955), Baldwin (1958) och 
Gagné & Fleichman (1959). Se även O’Reilly & Chatman (1999), Porter, Bigley & Steers (2003) samt Jewell & 
Siegall (1999) som ställer upp nära nog samma formel för att förklara en persons prestation. 
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De slutsatser man kan dra av diagrammet ovan är att denna fiktiva polisman generellt 
sätt har en hög motivation, men en bristfällig kunskap. Vid ett par situationer har han 
haft både en hög motivation och en hög grad av kunskap.  
 
Om man delar upp diagrammet i olika områden (se nedan) hamnar ofta ”prickarna” i 
område A för polismän med under ett års tjänst. För polismän med mer än åtta års 
tjänst224 är det vanligt att ”prickarna” hamnar i område C eller D.  

 
Figur 5-3: Fördelning av motivation och kunskap hos en polisman. 
 
Vissa polisforskare förklarar att skillnader i polismäns beteende beror på vilken 
polisstil som polismannen har anammat (t.ex. Broderick, 1977; Muir, 1977; Brown, 
1988; Reiner, 1992; Knutsson och Granér, 2001), medan andra forskare (t.ex. Finstad, 
2000 och Holmberg, 1999) förklarar skillnader i polismäns ageranden genom att hävda 
att polismannens beteende är situationsberoende. 
 
Finstad (2000) menar att ideltypiska225 beskrivningar lätt kan bli felaktigt brukade, och 
frågar sig om det finns olika polistyper eller bara olika situationer (ibid.). Muir (1977) 
som själv använder sig av idealtypiska beskrivningar påpekar att en del poliser inte 
faller in i hans kategorier och att en del inte följer kategoriseringen i vissa situationer. 
Jag menar att en polismans beteende i huvudsak är situationsberoende. Forskning 
kring idealtypiska beskrivningar är dock intressant, dels för att det finns en del poliser 
som går att hänföra till en viss poliskategori och dels att en del förhållanden uppstår så 
ofta, t.ex. att en polisman bristande motivation eller kunskap att agera i olika 
situationer gör att denna i mer eller mindre omfattning skulle kunna gå att hänföra till 
en viss polisstil226. 
 
Jag vill i samband med presentationen av ovanstående diagram dock vara noggrann 
med att poängtera att det inte rör sig om fyra idealtypiska beskrivningar av polismän. 

                                                 
224 > fem år i yttre tjänst + polisutbildningen. 
225 Se Weber (1921). 
226 Även om de bakomliggande orsakerna till de olika polisstilarna som forskare presenterar inte behöver 
föreligga. 
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Två polismän kan ha helt olika kompetens och motivation att agera i vissa situationer, 
även om fördelningen av ”prickar” under ett arbetspass ser ungefär likadan ut. 
Dessutom kan förhållandet att polismäns ”prickar” fördelar sig på ett speciellt sätt, 
t.ex. främst hamnar i område C, ha olika grundorsaker. Det kan ha att göra med att han 
inte alls är intresserad av arbetet, men det kan också bero på att han är väldigt 
intresserad av en viss problematik och därför har nischat in sig och i princip bara 
vidtar åtgärder inom sin nisch. Ett annat alternativ är att det istället rör sig om en 
polisman som har en hög ambition att vara tillgänglig och därför inte vill binda upp sig 
med andra arbetsuppgifter. Det innebär att ett fåtal uppkomna situationer där han haft 
möjlighet att agera, resulterar i åtgärder från hans sida. De uppgifter han tilldelas av 
länskommunikationscentralen försöker han klara av snabbt för att åter bli tillgänglig 
för nya arbetsuppgifter.  
 
Oftast är det motivationen hos den polisman i en patrull som har lägst motivation som 
styr vilka ingripanden som blir gjorda. Om två motiverade poliser arbetar ihop kan de 
dock påverka varandra på ett positivt sätt så att deras motivation ökar (se kapitel sju).  
 
När det gäller kunskap är ofta de sammanlagda kunskaper som patrullen agerar utifrån 
större än den kunskap som respektive individ som ingår i patrullen har (se nästföljande 
kapitel). Det är dock inte säkert. En polis som har en felaktig åsikt om t.ex. ett lagstöd 
eller hur man tar hand om en viss kroppsskada kan tvinga patrullen att agera utifrån 
den felaktiga uppfattningen. Trots att den andra polisen som ingår i patrullen har en 
korrekt åsikt om hur man bör agera. På grund av bristfälliga färdigheter att utnyttja 
kollegas kompetens (se nästföljande kapitel) kan en patrulls agerande därför bli sämre 
än det borde vara med tanke på den samlade kompetensen som finns i patrullen.  
 
I vissa fall så utförs inte en åtgärd på grund av att polismannen inte har tilläcklig 
motivation, i andra fall för att han inte har en tillräcklig kunskap. Ibland har 
polismannen varken motivation eller kunskap att utföra en åtgärd.  
 

 
Figur 5-4: Åtgärder som vidtas respektive inte vidtas på grund av skilda grader av 
motivation/kunskap i en viss situation. 
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En bristande motivation kan påverka polismannens kunskap negativt, och tvärt om. 
Om polismannens motivation sjunker så finner hon mindre anledning att söka 
kunskap. Försöker hon inte utveckla sin kunskap så blir hennes möjligheter att göra 
ingripanden mindre. Gör hon mindre ingripanden beroende på en bristfällig motivation 
och bristfällig kunskap blir hon så småningom sämre på att göra vissa typer av 
ingripanden. Hennes kunskap har minskat, vilket också påverkar motivationen att göra 
ingripanden. Kunskap och motivation hänger intimt samman. Det finns en uppenbar 
risk att en ond cirkel uppstår. 
 
Varken polismannens motivation och kunskap är statisk. Polispraktiken kan på lång 
sikt göra att polismannens motivation och yrkeskunskap generellt sätt hamnar på en 
låg nivå (se kapitel tre och kapitel fyra), men olika förutsättningar kan också påverka 
polismannens motivation och kunskap på ett mer kortsiktigt sätt. En polisman som 
normalt sätt har en hög motivation kan t.ex. på grund av trötthet ha en låg motivation 
att genomföra en viss åtgärd. Även om tröttheten inte påverkar polismannens 
motivation kan den istället påverka polismannens förmåga att utföra en uppgift genom 
att hon inte tillfälligtvis kan nyttja de färdigheter som hon normalt behärskar. Ett 
uttalande i ett avrapporteringsrum på en polisstation klockan 04.00 av en utredare som 
temporärt hoppade in och åkte radiobil: 
 
”Nu kommer jag ihåg hur det var… Som utredare klagar man ibland på ordningspolisernas sätt att 
skriva anmälan. Men nu sitter jag här. Jag är jättetrött. Det går inte att formulera sig. Det står helt 
still i huvudet. Det är lätt att glömma bort vilka förutsättningar som ordningspoliserna har när de 
skall skriva sin anmälan, trots att man själv jobbat som ordningspolis. Jag inser nu hur snabbt det gått 
för mig att glömma hur det var.”   
 

5.3 IT-systems betydelse för arbetsprestationen 
 
Mitchell och Larson (1987) redovisar att yttre faktorer (t.ex. arbetsredskap), individens 
förmåga/kunskap samt dennes intention avgör det faktiska beteendet. Flera forskare 
menar likt Mitchell och Larsson att motivation och förmåga i kombination med yttre 
faktorer har betydelse för individers prestation, t.ex. Kaufmann och Kaufmann (1998) 
skriver att: 
 
”Det är viktigt att understryka att även om en medarbetare har hög motivationsnivå (intenderat 
beteende), så går det ändå inte att garantera arbetsbeteende och prestation. Om yttre miljöfaktorer 
(tekniska betingelser för att utföra arbetet), eller individens kunskaper/färdigheter sviktar, kommer 
inte motivationen att ge utdelning.” 
 
I den modifierade varianten av den praktikgeneriska modellen (figur 5-1) framgår att 
det är motivation, kunskap och olika förutsättningar, t.ex. IT-system, som påverkar 
utfallet av verksamheten. Det leder oss till den figur som redovisades i kapitel ett: 
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Figur 5-5: Polismännens yrkeskunskap, motivation och IT-system har en stor 
betydelse för polismännens arbetsprestation. 
 
Min uppfattning är att väl utformade IT-system kan bidra till att öka polismannens 
kunskap och motivation att agera i olika situationer (se figur nedan):  
 
 

 
 
Figur 5-6: Verksamhetsanpassade IT-system kan påverka polismannens kunskap och 
motivation att agera i vissa situationer på ett positivt sätt. 
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5.3.1 Exempel på hur verksamhetsanpassade IT-system skulle kunna öka 
arbetsprestationen 
 
I kapitel tre framgår att polispraktiken omgärdas av en mängd uppdragsgivare, där 
dessa ofta har önskemål om att polismännen skall lägga ner tid för att tillgodose just 
deras behov. Polismannen måste hela tiden göra övervägningar av hur mycket tid 
denne skall lägga på ett ärende (se kapitel sex, ”Att prioritera ärenden och utnyttja 
tillgängliga resurser effektivt”). Aktuell arbetsbelastning är en viktig faktor för denna 
bedömning. I dagsläget får polismannen göra en uppskattning av aktuell belastning 
bl.a. genom erfarenhet av normal arbetsbörda vid en viss tidpunkt och genom att hålla 
reda på vilka arbetsuppgifter som larmas ut av länskommunikationscentralen (LKC). 
Om polismannen hade tillgång till IT-system där det bl.a. framgick vilka 
arbetsuppgifter som inkommit till LKC skulle denna bedömning underlättas. Om 
dessutom polismannen till vissa delar själv hade möjlighet att planera i vilken ordning 
vissa arbetsuppgifter borde utföras kunde organisationen dra nytta av polismannens 
lokal- och  personkännedom. Det skulle sannolikt också påverka polismannens 
motivation i positiv riktning.    
 
Goldkuhl och Röstlinger (2004) skriver att människors och artefakters förmåga 
behöver vara i samklang och stödja varandra. Om information i IT-system227 var 
tillgänglig snabbare för polismän i samband med yttre tjänstgöring skulle det 
underlätta arbetet med att urskilja det avvikande och skapa gynnsammare 
förutsättningar att kunna göra mer precisa bedömning av individer, föremål och 
händelser (se kapitel sex, ”Att urskilja det avvikande och snabbt typologisera 
individer, föremål och händelser”). IT-system skulle kunna stödja polismannens 
bedömning genom att bidra med olika former av kunskap: 
 

1) Ett fordon framförs på ett sätt som väcker polismannens uppmärksamhet, men polismannen 
gör bedömningen att förarens beteende dock inte är tillräckligt avvikande för att det skall 
föranleda ett ingripande. Om information från IT-system visar att ägaren tidigare är dömd för 
rattfylleri och/eller saknar körkort blir det genast mer intressant att stoppa fordonet. 
Möjligheten att få tag i t.ex. alkoholpåverkade förare skulle härigenom öka genom att IT-
system bidrog till deskriptiv kunskap om fordonsägarens kriminella bakgrund. 

 
2) Ett fordon framförs på ett avvikande sätt (t.ex. framförs onormalt sakta) och polismannen gör 

bedömningen att det kan finnas skäl att genomföra en fordonskontroll. Om polismannen kände 
till att ägaren av fordonet var åttiofem år kanske polismannen skulle göra en annan 
bedömning. En snabb upplysning om olika sakförhållanden skulle kunna möjliggöra att 
polismannen i högre utsträckning stoppade ”rätt” fordon genom att få deskriptiv kunskap om 
fordonsägaren. Arbetstiden kunde därmed användas på ett effektivare sätt och personer slapp 
bli utsatta för kontroller i onödan. Det händer att samma personer, t.ex. tidningsbud blir 
stoppade upprepade gånger. Ett IT-system skulle kunna ge information om att fordonet 
nyligen stoppats utan att det fanns något att anmärka på.  

       
3) Ett fordon väcker polismännens intresse. Polispatrullen tänker stoppa fordonet för att 

kontrollera föraren, eftersom de har uppfattningen att det kanske rör sig om en olovlig 
körning. Polismännens typologisering av situationen skulle kanske förändras om de fick 

                                                 
227 Polismännen får i dagsläget i normalfallet information från IT-system genom operatör på 
länskommunikationscentral.   
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deskriptiv kunskap från IT-system att fordonet förekommit vid grövre brott där skjutvapen 
använts. Det kan göra att polismännen har större möjligheter att välja en för situationen 
lämplig taktik.  

 
4) IT-system kan även göra polismännen uppmärksamma på fordon som inte annars skulle ha 

väckt deras intresse. När polismannen gör slagningar på ett fordon börjar information att 
blinka om fordonet finns med i IT-systemet ASP (Allmänna spaningsregistret). Det skulle 
kunna gå att utnyttja denna funktionalitet i högre grad genom att fordon som rattfyllon och 
yrkeskriminella använder, i större utsträckning lades in i ASP. Detta skulle öka 
polispersonalens möjligheter att få tag i bl.a. rattfyllerister och inbrottstjuvar. Det finns 
dessutom utrustning som automatiskt både skannar in registreringsnummer och gör 
slagningar mot register, vilket skulle kunna underlätta arbetet med att välja ut lämpliga 
fordon att stoppa. Denna typ av utrustning har använts i England med gott resultat. 

 
 

En mobil IT-lösning har tagits fram (MoBasa), med vilken polismannen kan göra 
slagningar mot samma register som denne har tillgång till på polisstationen. Ett fåtal 
närpoliser/ordningspoliser har dock tillgång till detta IT-stöd. Beslutsfattare anser att 
verksamhetsnyttan är för liten i förhållande till de kostnader som är förenade med att 
nyttja denna teknik. I stor utsträckning beror det på att MoBasa inte har anpassats till 
närpolisernas/ordningspolisernas verksamhetsbehov (se vidare kapitel åtta).  
 
Ordningspolisens/närpolisens arbete på brottsplatsen (se kapitel sex, ”Att vidta 
utredningsåtgärder på brottsplats”) har en avgörande betydelse för hela den 
efterföljande utredningsprocessen. Personalen hamnar dock i en mängd skiftande 
ärenden, alltifrån att de skall ta upp en anmälan om en borttappad plånbok till att de 
kan hamna som första patrull på ett mord, vilket gör att det är lätt att poliserna missar 
att ställa vissa frågor eller att vidta vissa åtgärder. Av samma orsak finns en risk att 
polismannen presenterar felaktig eller inaktuell information för brottsoffer (se kapitel 
sex, ”Att ge råd och anvisningar”). Ett mobilt IT-system skulle kunna göra att: 
 

- Polismannen erhåller proceduriell kunskap i form av råd och tips om vilka åtgärder som bör 
vidtas vid olika typer av brott. Vissa uppgifter som var av särskild betydelse för den fortsatta 
utredningsprocessen, t.ex. frågor rörande om en gärningsman gör anspråk på beslagtaget 
gods, och att gärningsman informeras om att förenklad delgivning kan komma ifråga, skulle 
IT-systemet kunna påminna polismannen om. 

 
- Polismannen kan öka service graden till klienter genom olika former av deskriptiv kunskap. 

Om t.ex. polismannen är på ett inbrott kan han få stöd för att lämna information om hur 
målsäganden kan minska risken för framtida inbrott. Det kan röra sig om bilder och 
rekommendationer på olika former av skalskydd (t.ex. brytskydd på källardörrar och lås till 
fönster) och rattkryckor till personbilar eller hur man går tillväga om man vill starta 
grannsamverkan i ett område. Polismannen kan också bl.a. få tillgång till aktuell information 
om vart ett brottsoffer kan vända sig för att få hjälp (telefonnummer, öppettider, 
kontaktpersoner) och annan typ av brottsofferinformation. Polismannen kan i övrigt få 
tillgång till en mängd information, t.ex. när och var nattbussarna går, öppettider på Gröna 
Lund, var en viss teater ligger och lämplig väg dit. Information som kan bidra till att öka 
servicenivån. 

 
IT-systemen skulle kunna vara utformade så att det var enklare för polismannen att 
genomföra dataslagningar i syfte att t.ex. kunna få tag i en gärningsman (se kapitel 
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sex, ”Att bedriva inre spaning och använda sig av uppgifter i bl.a. IT-system”) eller för 
att kunna fastställa om visst gods är anmält stulet. I dagsläget upplever många av 
poliserna att det är svårt att få reda på denna information, vilket också framkommit vid 
deltagande observation:  
 
”Under sommaren 2004 genomfördes ett mopedprojekt i ett område, där ett stort antal mopeder 
kontrollerades. Knappt fyrtio mopeder/crossmotorcyklar togs i beslag med anledning av att de 
misstänktes vara trimmade eller stulna. I samtliga fall genomfördes slagningar mot polisens IT-system 
med hjälp av länskommunikationscentralen (LKC), men inte någon av dessa slagningar genererade i 
information om att moped/crossmotorcykel var anmäld stulen. De slagningar som yttre tjänstgörande 
personal gjorde inne på polisstationen beträffande de beslagtagna fordonen gav samma resultat.  
Cirka tjugo procent av de beslagtagna fordonen visade sig dock vara anmälda stulna. Det framkom 
när personal vid godsenhet gjorde slagningar mot polisens IT-system. Det är inte otroligt att samma 
förhållande förelåg beträffande de fordon som kontrollerades, men som inte togs i beslag, d.v.s. 
poliserna missade sannolikt ett relativt stort antal fordon som var stulna. Personalen på godsenheten 
kände bl.a. till att sättet att registrera stulet gods varierade, vilket ökade deras möjligheten att veta 
hur de skulle kunna söka efter stulna mopeder.” 
 
Genom ett verksamhetsanpassat mobilt IT-stöd skulle polismannen kunna bedriva 
informationssökning redan på brottsplatsen, vilket sannolikt skulle öka möjligheten att 
klara upp brott och få tag i gärningsmän.  Ett mobilt IT-system skulle dessutom kunna 
göra att utredningsåtgärder som utförs på brottsplatsen och avrapporteringen i hög 
grad sammanfaller. Polismannen skulle genom detta, få stöd att fånga upp information 
som är viktig för avrapporteringen redan på brottsplatsen. Den stora frustration som 
polismannen upplever beträffande omständliga avrapporteringstider skulle härigenom 
också kunna minskas och motivationen att genomföra olika typer av ingripande skulle 
kunna öka (se vidare kapitel sju). 
  
I föregående kapitel framgår att personalen är mycket frustrerade över att feedbacken 
inte fungerar på önskvärt sätt inom polisen. Feedback har en avgörande betydelse för 
en persons framtida beteende (se kapitel sju). I dagsläget läses vanligen olika former 
av frihetsberövanden som polispersonalen utfört upp i samband med att personal 
påbörjar ett tjänstgöringspass. På vissa orter redovisas ibland olika slags 
produktionsstatistik, t.ex. hur många LA-tester228 som utförts. Annan form av 
återkoppling på olika handlingar är mera sällan förekommande. Att personal t.ex. 
patrullerat av ett centrum eller stått utanför en krog vid ”rätt” tillfälle framgår i regel 
inte. Nuvarande sätt att ge återkoppling, menar jag, har en stor del i att många 
polismän snabbt blir inriktade på att i huvudsak vänta på att arbetsuppgifter larmas ut 
på polisradion framför att själva ta egna initiativ. IT-system skulle kunna nyttjas för att 
ge annan typ av feedback än som är fallet för närvarande. 
 
Om personalen t.ex. fick se en kartbild i samband med utsättningar, där olika aktiveter 
och händelser redovisas skulle motivationen att utföra vissa handlingar kunna öka. Att 
få se polisbilarnas rörelse under dygnet, där samtidigt de anmälda brotten 
presenterades vore en typ av återkoppling som skulle kunna öka motivation. Genom 
att ha möjlighet att jämföra hur brottsligheten sett ut vid tidigare tillfällen kunde 
personal ibland se att deras aktiviteter fått effekter, vilket bl.a. skulle kunna öka 
                                                 
228 Antal utblås i samband med rattfyllerikontroller. 
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kunskap och motivation att genomföra brottsförebyggande åtgärder. Goldkuhl och 
Röstlinger (2004) skriver att lärande genom handling innebär att vi erfar våra 
handlingar och effekter och låter detta påverka oss framgent. IT-system kan få en 
viktig roll för att öka personalens minne/erfarenheter av genomförda aktiviteter. 
 
Min uppfattning är att man inom polisen skall undvika att ha ett fokus på 
produktionsmål för att bedöma utfallet av en verksamhet, t.ex. att ett visst antal 
ordningsbotar skall utfärdas (se vidare kapitel åtta). Jag menar att man istället centralt 
bör ställa upp andra typer av målsättningar, exempelvis att nå upp till att en viss 
procent av bilförarna skall använda bilbälte eller att genomsnittshastigheten på 50-
sträckor skall sänkas inom ett område. Det bygger på att man gjort en analys av och 
brutit ner olika rolluppdrag (se praktikgeneriska modellen, Goldkuhl & Röstlinger, 
2004). Det finns t.ex. en övergripande målsättning att polisen skall bidra till att minska 
antalet döda och skadade i trafiken. En ökad bilbältesanvändning och en sänkning av 
hastigheten är underliggande mål som kan bidra till denna måluppfyllelse.   
 
IT-system kan användas för att presentera olika former av måluppfyllelse i 
kombination med att IT-system möjliggör att polismännen kan studera hur många 
rapporter som har utfärdats både på organisations- och individnivå för att underlätta en 
bedömning av effekten av olika åtgärder.  
 
Vid deltagande observation har det framgått att en redovisning på individnivå kan öka 
motivation att göra ingripanden. Det har dock visat sig att denna typ av uppföljning 
kan framkalla olyckliga prioriteringar från personalens sida, t.ex. att polismän 
prioriterar utfärdandet av rapporter framför att förebygga vissa brott. Det är inte 
önskvärt att IT-systemen utformas så att polismännen lockas att nischa in sig på vissa 
arbetsmoment i syfte att få de högsta mätvärdena. Det skulle kanske gå att undvika 
detta genom att definiera ett intervall inom vilket det exakta antalet ingripanden som 
respektive polisman gjort redovisas. Om en individ ligger utanför intervallet redovisas 
enbart att individen ligger över respektive under intervallet. Denna uppläggning menar 
jag kan sporra individer att ligga inom intervallet, men de som är starkt 
tävlingsinriktade behöver däremot inte lockas att tävla om att producera mest, utan kan 
istället ha som mål att hamna ovanför intervallet.  
 
Information kan öka motivationen att genomföra vissa aktiviteter och skulle kunna 
presenteras med hjälp av ett IT-system. Olika förhållanden kunde introduceras på ett 
pedagogiskt sätt, med hjälp av ljud och bild, t.ex. att redovisa några medborgares oro 
för en viss sak samtidigt som poliserna får problembeskrivningen redovisade för sig. 
Ett annat liknande exempel på denna typ av information är att personalen får se 
effekterna av en trafikolycka i kombination med olycksstatistik på karta. IT-system 
skulle härigenom bidra till att öka möjligheten att polismännen både fick en ökad 
kunskap och en ökad kunskap att vidta vissa handlingar. 
 
Polismännen har ofta en bristande kunskap om aktuella problem vid en viss tidpunkt. 
Det försvårar möjligheten att agera problemorienterat, vilket många gånger kräver en 
god kännedom om lokala problem (se kapitel sex, ”Att agera förebyggande” och ”Att 
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planera åtgärder utifrån en viss problembild och gällande lagstiftning”). Polismännens 
möjligheter att agera utifrån ett områdes problem skulle kunna öka om IT-system 
utnyttjades för att lämna förslag på åtgärder som polismannen skulle kunna vidta på en 
viss plats, vid en viss tidpunkt och vilka lagstöd det fanns för att genomföra vissa 
handlingar. Istället för att polismännen främst åker runt och väntar på att medborgarna 
skall ringa till länskommunikationscentralen kunde arbetsuppgifter initieras som 
bygger på analyserade problem. Om t.ex. en polispatrull passerade en plats där det vid 
aktuell tidpunkt de senaste veckorna förekommit en mängd skadegörelse kunde 
patrullen få information om att så var fallet. IT-system skulle också kunna göra det 
möjligt för polismannen att repetera lagstiftning, t.ex. vilka regler som gäller för att 
kunna leta igenom en ryggsäck hos någon man kan misstänka ägna sig åt 
graffiti/klotter och därigenom kunde IT-systemet bidra till att öka personalens kunskap 
om olika normer. Det går även att tänka sig att detaljerade områdesspecifika förslag på 
lämpliga tillvägagångssätt för att angripa ett visst problem presenterades med hjälp av 
IT-system, t.ex. lämpliga spaningsplatser mot objekt som utsatts för skadegörelse. 
Personalen skulle därigenom få stöd att genomföra riktade insatser på lämpliga platser 
under vissa tidpunkter. En övergripande problemorienterad strategi skulle med hjälp 
av ett verksamhetsanpassade IT-system lättare kunna implementeras genom att olika 
arbetsuppgifter delades upp i korta tidsmässigt avgränsade moment (Kortsiktigt och 
långsiktigt problemorienterat polisarbete, se Holgersson, 2000). 
 
Ett ytterligare exempel på hur verksamhetsanpassade IT-system skulle kunna öka 
arbetsprestationen gäller beträffande kvaliteten på utsättningarna. Personal kunde få 
information åskådliggjord på ett professionellt sätt, där en s.k. videokanon användes 
för detta ändamål istället för, som i dagsläget, att information från olika 
pappersdokument läses upp. Det skulle både kunna öka polismännens kunskap och 
motivation att agera.  
 
IT-system kan göra att polispersonal har möjlighet att kommunicera med varandra på 
ett enkelt sätt, t.ex. med hjälp av den typ av tekniklösning (videokanon och kamera) 
som används vid distansutbildning på Polishögskolan. Det är vanligt att personal utgår 
från skilda platser när de åker ut med radiobilen och att de känner sig isolerade. En 
förbättrad kommunikation skulle kunna öka gemenskapen och samhörighetskänslan, 
vilket skulle kunna öka motivationen (se vidare kapitel sju). Goldkuhl och Röstlinger 
(2004) skriver att tids- och rumsdimensionen har en central roll för koordinering av 
handlingar i en praktik. IT-system skulle kunna bidra till en ömsesidig koordination, 
genom att personalens vilja och förmåga ökade att på ett mer samordnat sätt angripa 
ett visst problem. 
 
När personalen är på väg till en brottsplats kan ett mobilt IT-system förbättra oddsen 
att gripa gärningsmän genom att förmedla olika form av deskriptiv kunskap till 
personalen, t.ex. vilka fordon som kriminalunderrättelsetjänsten anser vara viktiga att 
kolla upp i samband med inbrott, förslag på lämpliga framryckningsvägar och hur 
brottsplatsen ser ut eller att få kartbilder presenterade för sig, med tillhörande 
beräkningsprogram som kunde upplysa polismannen om hur långt gärningsmannen 
borde ha hunnit från brottsplatsen i samband med t.ex. ett värdetransportrån (se kapitel 
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sex, ”Att ha fantasi och anpassa bl.a. framkörningsteknik för att öka sannolikheten att 
gripa gärningsman”). Man kan också tänka sig att ett IT-system möjliggjorde att en 
polisinsatschef kunde rita ut vart hon önskade att polispatrullerna upprättade 
eventuella vägspärrar, där hennes skissande direkt blir synligt hos personalen i 
respektive patrullbil (se kapitel sex, ”Att planera åtgärder utifrån en viss problembild 
och gällande lagstiftning”). 
 
Det framgår i detta kapitel att polismännen har skilda kunskaps- och 
motivationsprofiler (se figur 5-3). Det finns polismän som: 
 

A) Ofta har en hög kunskap och en hög motivation att agera i olika situationer 
B) Ofta har en hög motivation, men en låg kunskap att agera i olika situationer 
C) Ofta har en hög kunskap, men en låg motivation att agera i olika situationer 
D) Ofta har en låg kunskap och en låg motivation att agera i olika situationer 

 
Polismännens skilda kunskap och motivation att agera i olika situationer gör att de har 
olika behov av stöd från IT-system: 
 
Poliserna A1 och A2 har tjänstgjort i åtta respektive tio år som ordningspoliser/närpoliser. De har 
både en hög kunskap att urskilja det avvikande (se kapitel sex) och en hög motivation att bl.a. försöka 
få tag i förare som kör bil utan körkort. I normalfallet så resulterar mellan tio och femtio procent av 
de bilar de stoppar i någon form av rapport. Det kan exempelvis röra sig om en grov olovlig körning, 
rattfylleri eller att ett fordon skall avskyltas. När patrullen urskiljt något avvikande finns ett behov av 
ett IT-system som är utformat så att det kan ge stöd för att dessa poliser skall kunna göra en mer 
precis bedömning. Genom detta kan dessa polisers träffsäkerhet bli ännu högre. 
 
Poliserna B1 och B2 har varit anställda i knappt ett år. De har en låg kunskap att urskilja det 
avvikande, men en hög motivation att bl.a. försöka få tag i förare som kör bil utan körkort. De vänder, 
kör efter och stoppar ett stort antal bilar, men i huvuddelen av fallen så är det vare sig problem med 
förare eller fordon. Polismännen har behov att få tillgång till ett IT-system som ökar deras förmåga 
att urskilja det avvikande, genom att de t.ex. kan få information om att en ägare till ett fordon saknar 
körkort eller att ett fordon skall avskyltas. Genom detta kan dessa poliser få hjälp att upptäcka fordon 
som det finns skäl att stoppa.     
 
Polisernas C1 och C2 har fem respektive tretton års tjänst. De har en hög kunskap att urskilja det 
avvikande, men en låg motivation att bl.a. försöka få tag i förare som kör bil utan körkort. De tycker 
att avrapporteringen tar lång tid i förhållande till effekten av ett ingripande och anser att de ofta 
redan har mer än tillräckligt att avrapportera när de kommer in till polisstationen. IT-system som 
ökade dessa polisers motivation att agera, t.ex. genom att avrapporteringstiderna minskade skulle ha 
stor betydelse för deras vilja att genomföra ett ingripande. Genom detta kan dessa polisers 
aktivitetsgrad öka. 
 
Poliserna D1 och D2 har elva respektive tolv års tjänst. De känner sig osäkra inom många 
verksamhetsområden, bl.a. rörande trafiklagstiftning och rutiner i samband med misstanke om ett 
ringa narkotikabrott. De har generellt sätt en låg motivation, men tar sig an uppgifter som de tycker 
är viktiga och som de känner sig säkra på. Genom att ta hjälp av IT-system för att presentera olika 
typer av information på ett sätt så att dessa poliser fick motivation att engagera sig i vissa frågor 
skulle kunna öka deras aktivitetsgrad om IT-system samtidigt kunde erbjuda dem ett kunskapsstöd. 
  
Poliserna D3 och D4 har ett respektive tre års tjänst. De har en låg kunskap att urskilja det avvikande 
och har en låg motivation att bl.a. försöka få tag i förare som gjort sig skyldiga till olika former av 



Kap 5 – Hur polisers arbetsprestation påverkas av kunskap, motivation och IT-system 

 - 143 -

trafikbrott. Det tycker det är viktigt med en hög tillgänglighet och är, om det inte rör sig om vissa 
brott, i stor utsträckning emot att initiera egna ingripanden. De åker därför runt i radiobilen och 
agerar i huvudsak bara i de fall länskommunikationscentralen tilldelar dem arbetsuppgifter. När 
länskommunikationscentralen larmar ut att en anmälare uppgivit att en misstänkt alkoholpåverkad 
person, som kommit från en krog, är på väg att köra iväg i en bil, åker patrullen snabbt till platsen för 
att försöka få tag i gärningsmannen. Att på eget initiativ ställa sig utanför samma krog, vid tidpunkter 
där chansen att få tag i rattfyllerister är stor, är sällan förekommande. Om inte patrullen får 
arbetsuppgifterna presenterade för sig på ett visst sätt agerar man inte. Det finns därför ett behov av 
att arbetsuppgifter, som bygger på en analys av brottslighet/problem, presenteras på ett sätt som gör 
att patrullen både får motivation och kunskap att agera. 
 
Som framgår av detta avsnitts exemplifieringar finns det ett stort antal situationer där 
IT-system skulle kunna öka personalens kunskap och motivation att agera. Min 
uppfattning är att det krävs en god inblick i aktuell praktik för att kunna konstruera 
verksamhetsanpassade IT-system, vilket den praktikgeneriska modellen (se Goldkuhl 
& Röstlinger, 2004) kan underlätta. I de två nästföljande kapitlen kommer jag fördjupa 
beskrivningen av polisiär yrkeskunskap och vad som påverkar polismännens 
motivation att agera. 
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6. Polisers yrkeskunskap 
 
I detta kapitel skall jag försöka lyfta fram och beskriva olika typer av kunskap som 
ingår i polismännens praktik. Även om ett ingripande oftast ställer krav på att 
polismannen skall kunna tillämpa en mängd olika färdigheter så har jag valt att bryta 
ut och redovisa olika former av yrkeskunskap separat för att det skall bli tydligare för 
läsaren. Generellt sett är mycket av polismannens yrkeskunskap, liksom mycket annat 
yrkeskunnande, komplex och av sådan art att den är svår att beskriva och förklara i 
ord. Polisyrket utmärks av stor bredd på den kunskap som krävs för att utföra arbetet 
på ett önskvärt sätt och att handlingar ofta måste vidtas under tidspress.  
 

6.1 Inledning 
 
Forskning kring svenska polisers yrkeskunskap är mycket begränsad. Sveriges enda 
polisprofessor, Leif G.W. Perssons, uttalanden inom området gör att det är lätt att få 
uppfattningen att det inte krävs, och heller inte finns, någon yrkeskunskap inom den 
del av poliskåren som i huvudsak tjänstgör i uniform: 
 
”Det är inte nån jävla intellektuell verksamhet. Det är bara: ’Get out in the streets. Get some names, 
and kick som asses.”229 
 
Denna bild förstärks av synen på den uniformerade polisen i kriminalromaner (se t.ex. 
Sjöwall & Wahlöö, 1991, Persson, 2002), där den uniformerade polismannens arbete, i 
förhållande till kriminalpoliserna, hamnar ute i periferin och att denne mer eller 
mindre görs till åtlöje. 
 
Kirkham, en amerikansk kriminolog, som utbildade sig och arbetade som uniformerad 
polis under en tid, skriver i en artikel med rubriken ”From Professor to Patrolman”: 
 
”As a criminlogy professor, I had always enjoyed the luxury of having great amounts of time in which 
to make difficult decisions. As police officer, however, I find myself forced to make the most critical 
choices in a time frame of seconds rather than days..... I found myself progressively awed by the 
complexity of tasks faced by men whose work I once thought was farily simple and straightforward.” 
(Kirkham, 1974) 
 
En annan amerikansk professor i juridik, Goldstein, betonar att polismannen 
måste ha en förmåga att kunna göra högt sofistikerade bedömningar, som har stor 
inverkan på involverade individers liv. Sådana bedömningar är inte på något sätt 
mekaniska utan är minst lika komplicerade och svåra att göra som t.ex. 
samhällsvetenskapliga forskares beslut. I många fall är polismannens beslut mycket 
svårare att fatta än t.ex. åklagarens och domarens, därför att polismannen måste fatta 
besluten under pressen från de omedelbara omständigheterna (Goldstein 1967). 

                                                 
229 Föredrag av L. G.W. Persson på Folkets hus, Stockholm, 16 okt, 2002. Uppgiften bygger på två av varandra 
oberoende intervjuer med personer som lyssnat på föredraget. Under föredraget framgick förutom detta uttalande 
att Persson ansåg att polisyrket inte är ett yrke där det krävs någon särskild hög intellektuell förmåga.  
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En norsk professor i kriminologi, Finstad (2000), framför att polisarbetet innebär 
kriminalitetskontroll (gripa in mot straffbara handlingar, kontrollera vid misstanke), 
kroppsarbete (hjälpa skadade personer ut ur bilvrak och brinnande hus, släpa fyllon), 
socialt arbete (hjälpa utsatta barn och unga, bistå människor med psykiska problem), 
transportarbete (köra fångar till arresten, leverera dokument), servicearbete (öppna 
låsta bildörrar), informationsverksamhet (beskriva kortaste väg till ett apotek, 
informera turister om vilken utställning som pågår på museet, berätta om när 
passkontoret är öppet), kulturellt och uppdragsarbete (rollspel och föredrag i förskolor 
och på skolor om trafiksäkerhet och droger), hotell och restaurangarbete (se till att 
arrestanter och vittnen får mat och dryck), kontorsarbete (skriva rapporter, 
statistikredovisning), scenkonst (uppträda för omgivning för att skapa trygghet, lag och 
ordning). Hon menar att ordningspolistjänsten verkligen är ett intellektuellt och 
analyserande arbete för det handlar om att läsa situationer och omgivningar samt fatta 
beslut utifrån en tolknings- och handlingsrepertoar som är omfattande (Finstad, 2000). 
Andra kriminologer, t.ex. Greenwood & Petersilia påtalar att ordningspolisen230 måste 
ha en god förmåga att fånga den information som brottsoffret lämnar. Det är den 
enskilt viktigaste orsaken till om ett brott skall lösas eller ej (Greenwood & Petersilia, 
1975). Ordningspolisernas arbetssätt är av avgörande betydelse för om personer skall 
kunna gripas för brott (Skogan & Antunes, 1979).  
 
Finstad (2000) anser att polisyrket är ett hantverk, men inte ett hantverk i form av 
massproduktion utan mer en form av konsthantverk (ibid.). Waddington (1999) 
framför att de färdigheter och kunskaper som en polisman har är svåra att formulera i 
teoretiska principer p.g.a. att det är ett hantverk (ibid.). Brown (1988) menar att detta 
hantverk i stor utsträckning bygger på erfarenheter och intuition (ibid.). Bittner (1972) 
pekar på att det som verkligen är bekymmersamt är att polisarbete inte lyfts fram som 
det svåra hantverk det är, och att många personer tror att polisarbete egentligen passar 
för dem som inte kan få arbete någon annanstans. Bittner anser att man måste lyfta 
fram och bedöma polisarbete på ett mer seriöst analyserande sätt (ibid.). 
 
Bayley (1994) menar att polismännen genom sina erfarenheter samlar på sig en stor 
kunskapsbank rörande de problem som de konfronteras med på fältet. Framförallt 
gäller det poliser i yttre tjänst, vars kunskap i alltför lite omfattning utforskats. Den 
praktiska kunskapstypen undervärderas beroende på att den hitintills till stor del 
utgjorts av intuitiv, erfarenhetsbaserad, ej explicitgjord och systematiserad kunskap. 
Genom att försöka formulera denna kunskap blir den tillgänglig för utomstående och 
möjlig att utveckla och sprida i ord (ibid.).  
 
McElroy (1998) uppmärksammar liksom Finstad att en polisman måste behärska flera 
roller. Han skall kunna planera, han skall vara problemlösare, han skall kunna 
organisera samarbete och koordinera arbetsinsatserna inom ett område, både kunna 
sprida och samla information (ibid.). 
 
Broderick (1977) menar att polisarbete dessutom innehåller en stor grad av mycket 
abstrakt kunskap som skall appliceras på specifika problem. För att kunna göra detta, 
                                                 
230 Jag har översatt det engelska ordet ”Patrol officer” till ordningspolis. 
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menar Broderick, måste polismannen både ha en teoretisk och en praktisk kunskap 
(ibid.). 
 
Min uppfattning är att det krävs en mängd olika former av kunskap och ett rörligt 
intellekt för att kunna fungera på ett tillfredställande sätt i rollen som ordningspolis-
/närpolis. Yrkeskunskapen har dock olika karaktär. Göranzon (1990;1998) delar upp 
kunskap i tre olika kunskapstyper: 
 
1) Påstående kunskap/teoretisk kunskap 
2) Färdighetskunskap/praktisk kunskap 
3) Förtrogenhetskunskap 
 
Kunskap som blir artikulerad i olika principer, teorier, metoder och föreskrifter kallar 
Göranzon för påståendekunskap. Utövandet av en praxis innehåller moment som han 
kallar för färdighetskunskap, d.v.s. innehåller erfarenheter som är ett resultat av att en 
person varit verksam i en praxis. Slutligen, med förtrogenhetskunskap, menar han den 
kunskap som erhålles genom att man tar del av traditionens exempel, där samspelet 
med andra inom yrkeskåren blir av avgörande betydelse. 
 
”Det finns en klar tendens att överbetona den teoretiska kunskapen på den praktiska kunskapens 
bekostnad, och förtrogenhetskunskaper tenderar man att glömma bort helt när man diskuterar 
kunskapens natur.” (ibid.) 
 
Flera forskare har gjort en liknande indelning, t.ex. Nordenstam (1983) som utgår från 
Wittgenstein (1953) uppdelning av kunskap i tre slags klasser: 
 
1)  Teoretisk/vetenskaplig kunskap 
2)  Praktisk/produktiv kunskap 
3)  Kunskap som praktisk klokhet 
 
Också Gustavsson (2000) delar in kunskap på detta sätt. Gustavsson framför, liksom 
Göranzon ovan, att teoretisk-vetenskaplig kunskap under lång tid uppfattats som den 
enda form av kunskap som räknas (ibid.). Denna kunskapsform har en lång tradition 
med rötter i den Grekiska antiken (se Aristoteles) och en viktig princip är skillnaden 
mellan att säkert veta någonting i motsatts till tro och gissningar. Den andra 
kunskapsformen som Gustavsson (ibid.) definierar kallar han för praktisk-produktiv 
kunskap. Det är kunskap som är förbunden med färdigheter och praktiskt kunnande, en 
kunskap i handling. Praktisk klokhet är den tredje formen av kunskap som Gustavsson 
lyfter fram. Han menar att denna kunskapsform utmärks av att själva syftet med 
handlingen är inbyggd i handlingen och denna kunskapsform har en politisk och etisk 
dimension vars ändamål är människors välbefinnande, t.ex. om vi skall bygga ett hus 
är tillverkningen av det skilt från det faktum att vi skall bo i det och överväganden som 
är förknippade med att huset skall vara utformat på ett sätt som ger en bra livskvalitet 
(ibid.). 
 
Josefson (1991) gör en annan indelning av kunskap än ovanstående forskare. Hon 
menar att det rör sig om olika aspekter av kunskap och inte om olika kunskapstyper. 
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Den ena aspekten utgörs av påståendekunskap och den andra aspekten av 
förtrogenhetskunskap.  Josefsson skriver att dessa aspekter på kunskap är så nära 
förknippade med varandra att gränserna är flytande. Förtrogenhetskunskap, framför 
Josefsson, ger påståendekunskapens abstrakta begrepp liv. Anledningen att Josefson är 
noga med att framhålla att yrkeskunnande består av två aspekter på kunskap beror på 
det, som hon menar, olyckliga faktum att vi i vårt samhälle har en benägenhet att sätta 
likhetstecken mellan kunskap och påståendekunskap (ibid.). 
 
Rolf (1991) pekar på att forskare har en förkärlek att indela verkligheten i klasser, 
typer eller sorter. Han kritiserar forskare som Nordenstam och Göranzon för detta. Han 
pekar på att forskare (bl.a. Nordenstam, ovan) som hänvisar till Wittgensteins skrifter, 
gör en feltolkning av dennes tankar. Wittgenstein, menar Rolf, försöker inte sortera in 
kunskap i klasser. Hela Wittgensteins filosofi är motsatt tanken på typologiseringar 
och klassifikationer. Wittgenstein vill, enligt Rolf, stället illustrera att veta och säga 
ibland sammanfaller, ibland är åtskilda (ibid.). 
 
Carlström (1999) som studerat spaningspoliser i Stockholms city har menar att deras 
kunskap utmärks av att den är förgänglig; en färskvara. Den är obeständig och kräver 
ständigt att den fylls på med ny information. När spanarna beskrev den process som 
leder fram till att en misstanke växte fram använder de ordet intuitiv. En avvikelse 
kunde få dem att känna att något inte stod rätt till. Spanarnas yrkeskunskap är specifik, 
den är inte generaliserbar och kan inte användas i andra sammanhang än där den hör 
hemma. Den är lokal- och tidsbunden och kan inte växlas över till en annan plats, utan 
den rör just den aktuella miljön och tiden, det specifika sammanhanget, just dessa 
människor, bilar och adresser och just dessa brott (ibid.). Jag menar att det bland 
närpoliser/ordningspoliser231 både finns kunskap som skulle kunna betecknas som en 
färskvara, men också kunskaper som är mer eller mindre beständiga och inte lika 
beroende av tid och rum232. 
 
Det är vanligt att kunskap i organisationer delas upp i tyst (”tacit”) och explicitgjord 
kunskap (Goldkuhl, Röstlinger & Braf, 2001). Nonaka & Takeuchi (1995) och Zack 
(1999) gör en sådan indelning. Schön (1983; 1987) framför att det finns en skillnad 
mellan uttalad kunskap (”espoused knowledge”) och kunskap i användning 
(”knowledge in use”). I den yrkeskunskap som beskrivs i detta avsnitt ingår olika typer 
av kunskap, men det rör sig om kunskap i användning (färdighet/förmåga)233, som ofta 
inte är explicitgjord utan består många gånger av s.k. tyst kunskap (se t.ex. Polanyi, 
1962; Rolf, 1991). En form av påståendekunskap som ingår i det jag definierar som 
yrkeskunnande kommer inte att behandlas i detta kapitel, t.ex. en kunskap om att 
antalet personrån ökar i ett område och generellt sett blivit vanligare bland ungdomar.  
  
 
 
                                                 
231 Jag håller inte med Carlström att spanarnas kunskap enbart är en färskvara. En del av spanarnas kunskap är 
lokal, person och tidsbunden, men det finns även andra mer över tiden beständig polisär kunskap som 
spaningspoliserna besitter och använder sig av. 
232 Se Goldkuhl & Braf (2001) gör en uppdelning i kunskap om det typiska och kunskap om det specifika. 
233 Se Molander (1996). 
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Polispersonalen har olika färdigheter/kunskaper: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6-1: Exemplifiering av en kunskapsprofil hos en viss polisman. 
 
Det finns vanligen flera sätt att hantera en uppkommen situation (se t.ex. Broderick, 
1977) och polismannen kan ta hjälp av olika kunskaper för att åstadkomma en så bra 
lösning som möjligt. En styrka inom ett område, menar jag, kan överbrygga en svaghet 
inom ett annat område, t.ex. om ett gäng ungdomar står och röker i en tunnelbanevagn 
och en polispatrull upptäcker detta kan en polis som har en stor förmåga att 
argumentera, men en sämre pondus, utnyttja sin argumentationsförmåga så att 
ungdomarna släcker sina cigaretter. Inom de flesta kunskapsområden finns det dock en 
absolut lägsta nivå som polismannen måste ha för att han skall kunna fungera på ett 
tillfredställande sätt som närpolis-/ordningspolis i yttre tjänst. Om t.ex. polismannens 
bristfälliga förmåga att hantera egna känslor gör att polismannen blir så nervös att han 
inte kan utföra en arbetsuppgift, eller så arg att han inte kan behärska sig, så spelar det 
ingen roll att denne har en hög förmåga i andra avseenden.  
 
När arbetsuppgifter skall utföras ingår vanligtvis polismannen i en patrull234. Patrullen 
i sig får en egen kunskapsprofil: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figur 6-2: En patrulls kunskapsprofil. 
 

Carlström (1999) skriver att hon kunde iaktta att polismännen utvecklade ett kollektivt 
minne, en slags gemensam kunskapsbank. Argyris och Schøn (1990) använder 
                                                 
234 Samma förhållande råder då polismannen ingår i en grupp som skall lösa vissa uppgifter. 
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begreppet kollektiva kartor för att beskriva ett förståelsemönster som flera personer 
utvecklar gemensamt och betonar vikten av detta organisationslärande (se även Berger 
och Luckmann, 1979).  
 

6.2 Olika former av yrkeskunskap 
 
Ordningen och omfattningen på de avsnitt nedan som exemplifierar olika former av 
yrkeskunskap som polismannen bör besitta, skall inte ses som en värdering av vilka 
färdigheter som är viktigast. I vissa situationer är det nödvändigt med en viss typ av 
kunskap, medan andra situationer kräver andra kunskaper. Ambitionen är heller inte 
att ge en heltäckande beskrivning av alla former av yrkeskunnande inom närpolisens/ 
ordningspolisens verksamhetsområde.  
 
Det är viktigt att ha i åtanke att de två poliserna nedan som är huvudpersoner i 
exemplifieringen av yrkeskunskap inte skall uppfattas som några genomsnittspoliser 
avseende polismäns kunskapsnivå, utan syftet är att belysa olika former av 
yrkeskunnande som det är önskvärt att en polisman innehar.   
 
 
Att utnyttja andra polisers färdigheter: 
 
Fjorton åriga Sarah kom aldrig till skolan den dagen. Hon låg med huvudet inborrat i sin kudde och 
hennes ögon var rödsprängda av gråt. Det var patrull 7337 med polisinspektören Fredrik Paulsson 
och polisassistenten Anna Ekeroth som fick i uppdrag att åka och ta upp en anmälan. Poliserna visste 
i stort sett ingenting mer om ärendet, när de ringde på lägenhetsdörren på Advokatbacken, och blev 
insläppta av flickans mamma, än att en elev som gick i Albyskolan hade blivit påhoppad på väg till 
skolan. Mamman berättade kort att hennes dotter blivit antastad av en man i 40 års åldern och att han 
hade dragit upp dotterns T-shirt bakifrån och tagit ett tag runt henne, samtidigt som han började 
smeka dotterns bröst. Fredrik Paulsson och Anna Ekeroth hade jobbat så mycket ihop att det räckte 
med en ögonkontakt, några små rörelser med ögonbrynen, och en lätt nick för att komma överens om 
hur arbetsuppgifterna skulle fördelas. 235  
 
 
Förmågan att utnyttja polisers färdigheter kan både kopplas till enskilda individer, 
patruller och grupper.  
 
En typ av kunskap som är kopplad till individnivån är en polismans förmåga att känna 
av egna och andra kollegors styrkor och svagheter i samband med ett ingripande. En 
fingertoppskänsla hur arbetsuppgifterna bör fördelas där polismannen känner när det är 
lämpligt att ta ett steg fram eller ett steg tillbaka för att ta respektive lämna över 
initiativet till kollega, t.ex. när patrullen är involverad i en diskussion. Förmågan att 
fördela arbetsuppgifterna på ett lämpligt sätt blir både aktuellt inom en patrull och 
mellan patruller vid situationer då flera patruller är involverade. Ett yttre befäls 

                                                 
235 Avsnitten med poliserna Fredrik Påhlsson och Anna Ekeroth har formen av en novell som bygger på verkliga 
händelser som jag kommit i kontakt med under empiriinsamlingen. För mer beskrivning se avsnitt 9.3.2 i 
metodkapitlet. 
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förmåga att sätta samman patruller och utnyttja en grupp på bästa sätt ingår i denna 
kunskapskategori.  
 
För att kunna fördela arbetsuppgifter på ett lämpligt sätt krävs att polismannen känner 
till vilka åtgärder och rutiner som bör komma ifråga i en viss situation. Det finns då 
bl.a. ett behov av att ha lokalkännedom och kunskap om återkommande brott, problem 
och individer inom ett visst område. En dialog mellan polismännen blir vanligen av 
central betydelse för att arbetsuppgifterna skall fördelas på ett för situationen lämpligt 
sätt (se avsnittet ”Att mentalt förbereda sig och ha en dialog med kollega”). 
 
Det finns också en annan slags kunskap, en slags kollektiv kunskap, som är knuten till 
en viss patrull eller grupp. Denna kunskap yttrar sig på så sätt att när en patrull/grupp 
är involverad i ett ärende så fördelas olika roller och arbetsuppgifter mer eller mindre 
automatiskt inom patrullen/gruppen. Förmågan innehas visserligen av de enskilda 
individerna som ingår i patrullen/gruppen, men kunskapen är en kollektiv kunskap 
som gemensamt förvaltas av medlemmarna i patrullen/gruppen. Den kollektiva 
kunskapen gör att individerna som ingår patrullen/gruppen upplever ett ”flyt” i arbetet. 
 
 
Att visa brottsoffer empati: 
 
Fredrik Påhlsson nickande instämmande när han satt i köket tillsammans med Sarahs mamma, som 
var upprörd över det som inträffat. I Sarahs rum hade Anna Ekeroth just slagit sig ner på sängkanten 
och satt tyst. Sarah snyftade och låg fortfarande på magen, utan att titta upp på polismannen som 
varit i hennes rum i några minuter. Anna Ekeroth lade sin hand på Sarah och sade: ”Hur är det?”. 
Sarah vände sig om med en tung suck och deras blickar möttes. ”Inte så bra”, svarade Sarah. ”Jag 
heter Anna, jag förstår om det är jobbigt!”, fortsatte Anna Ekeroth. Utan att polismannen bett om det 
började Sarah berätta om händelsen. Anna Ekeroth satt tyst och antecknade samtidigt som hon då och 
då bekräftade att hon lyssnade genom att säga ”jag förstår” och andra korta kommentarer som 
underlättade samtalet med Sarah.  
 
I samband med att personer utsatts för brott kan reaktionen vara olika. En del personer 
är inte alls i behov av stöd, medan andra kan reagera kraftigt över brott som 
polismannen inte tycker är så allvarliga. Polismannen måste anpassa sina stödåtgärder 
efter det subjektiva behov som respektive brottsoffer har. Även om polismannen 
tycker att ett ärende är ett ”skitärende” måste han kunna visa empati. Han måste 
dessutom kunna ha överinseende med reaktioner som ilska och spydigheter som kan 
komma ifråga på grund av att en person utsatts för ett brott, t.ex. att brottsoffret i 
skarpa ordalag framför att polisen minsann kan sätta dit fortkörare och slå 
demonstranter, men inte få tag i inbrottstjuvarna som härjar i ett område.    
 
För att kunna visa empati blir kroppsspråk i form kroppsställning och avstånd till den 
drabbade viktigt. Att hålla om någon kan vara bra i vissa fall, men helt fel i andra, där 
den drabbade vill ha en distans. Ett aktivt lyssnade236, där polismannen visar att han 
lyssnar är en annan viktig komponent. Polismannen måste ha en förmåga att både ta 
hänsyn till att brottsoffret får framföra sin historia på det sätt som brottsoffret tycker är 
                                                 
236 T.ex. genom paraphrasing där mottagare bekräftar att information nått fram genom att på olika sätt upprepa 
det just sagda.   
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bäst och på samma gång att få tillräckligt med uppgifter för att kunna bedöma 
händelsen. Från en intervju med en polisaspirant: 
 
”Ni är duktiga, ni äldre poliser. Ni kan liksom lyssna och samtidigt på nått sätt ställa en fråga då och 
då och få uppgifter till en anmälan, utan att störa berättelsen. Jag tycker det är jättesvårt. Man vill 
liksom i ordning få svar på: personnummer, namn, telefonnummer, brottstid, brottsplats…. Man 
känner sig frustrerad om man bara skall stå och lyssna för man vill så gärna ha uppgifterna och blir 
stressad när den man pratar med svävar ut.” 
 
Samtidigt som polismannen skall visa empati skall han vanligtvis dessutom genomföra 
andra arbetsuppgifter, oftast någon form av förhör eller andra brottsutredande åtgärder. 
Polismannen måste känna när det är lämpligt att föreslå att brottsoffret t.ex. skall följa 
med till ett sjukhus för att genomföra en kroppsbesiktning. Polismannen måste kunna 
göra en bedömning när det är möjligt att ställa känsliga frågor. Skall polismannen 
vänta lite med att hålla förhör? Skall polismannen hålla förhör med brottsoffret på en 
lugnare plats än där han/hon befinner sig för närvarande? Polismannen måste känna 
efter i vilken takt som bl.a. de brottsutredande åtgärderna kan genomföras. Hon måste 
ha en förmåga anpassa bemötandet efter en viss situation och gentemot ett visst 
brottsoffer.   
  
Polismannen måste dessutom kunna bedöma vilket stöd brottsoffret behöver efter att 
polisen lämnat brottsplatsen. Är det så att det är lämpligt att skjutsa brottsoffret till en 
bekant, till ett sjukhus eller till en kvinnojour? Vill brottsoffret att polisen ringer upp i 
det fall gärningsmannen släpps? I vissa fall kan det räcka med råd och tips för att 
brottsoffret skall känna sig lugnare. I andra fall kanske polispatrullen känner att det är 
viktigt att brottsoffret får kontakt med och stöd av en person i dennas 
bekantskapskrets. Det stöd som krävs är högst individuellt och polismannen måste 
göra en bedömning av vilka åtgärder som både är lämpliga och möjliga att genomföra.  
 
 
Att prioritera ärenden och utnyttja tillgängliga resurser effektivt: 
 
Fredrik Påhlsson tittade på klockan när han och Anna Ekeroth var på väg nedför trappan och ut på 
vändplanen där polisbilen stod. Anmälningsupptagningen hos Sarah hade inte tagit så lång tid. Både 
Fredrik Påhlsson och Anna Ekeroth visste att det vid den här tiden var problem med 
narkotikaförsäljning i Alby centrum, och de hade lovat att försöka engagera sig i frågan. Anna 
Ekeroth hoppade smidigt in på radioplatsen, medan Fredrik Påhlsson klev in på förarplatsen 
alltmedan han jämrade sig över gårdagens innebandymatch som började göra sig påmind.  
”Nej, jag glömde mössan och handskarna i lägenheten”, sade Fredrik Påhlsson. 
”Mr tankspridd har slagit till igen”, sade Anna Ekeroth i en lätt uppgiven ton. 
”Ja, jag vet”, suckade Fredrik Påhlsson samtidigt som han med visst besvär tog sig ut ur bilen. 
 
Polismannen måste ha en förmåga att kunna göra en insiktsfull bedömning om det 
finns skäl att lägga ner energi på ett ärende, eller om målsättningen bör vara att snabbt 
få ärendet överstökat, där polisorganisationens resursåtgång i ärendet minimeras (se 
även avsnitt ”Att avrapportera en händelse”). Det är en mängd faktorer som har 
betydelse för denna bedömning. För det första måste polismannen ta hänsyn till 
brottsoffret. En åttio årig dam som blivit utsatt för ett brott kanske har ett större behov 
av att få stöd än en kille på tjugotvå år som haft ett inbrott i bilen. För det andra blir 
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brottets svårighetsgrad och polismannens analys av möjligheterna att driva vidare 
ärendet i domstol av betydelse för hur mycket tid polismannen anser att det finns skäl 
att lägga ner på ett ärende.  
 
Trots att en polisman kommer fram till att det kan bli svårt att få någon lagförd kan 
polismannen ändå göra bedömningen att det är värt att lägga ner kraft i ett ärende. Det 
kan röra sig om en särskild allvarlig typ av brottslighet eller ett återkommande 
problem i ett område. Om det t.ex. varit upprepade anlagda bränder kan en liten brand, 
som endast rubriceras som skadegörelse eller åverkan, göra att det finns skäl att ta dit 
en hundpatrull eller bedriva dörrknackning för att försöka få information om vart 
gärningsman eller gärningsmännen tagit vägen. Det kanske finns en möjlighet att få en 
indikation på vem eller vilka som kan ligga bakom de många anlagda bränderna, utan 
att det går att klara upp det ärende som patrullen vid detta tillfälle är involverad i. På 
samma sätt kan polismannen göra en bedömning att det finns starka motiv för att lägga 
ner energi på att få en viss individ frihetsberövad eller lagförd i ett ärende där det i 
normalfallet inte är försvarbart att patrullen engagera sig i. Det kan vara aktuellt i de 
fall den misstänkta gärningsmannen är en individ som polisorganisationen funnit skäl 
att ”punktmarkera”. 
 
Polismannen behöver således inneha olika former kunskap för att kunna göra en 
kvalitativ bedömning av vilka ärenden som det finns anledning att lägga ner tid på. 
Bland annat kännedom om aktuella problem och individer som är särskilt brottsaktiva i 
ett område. En god insikt i utredningsarbete och teknisk undersökning, samt juridiska 
kunskaper, som kan ligga till grund för bedömningen hur sannolikt det är att ett ärende 
går att driva vidare, är också viktigt. 
 
Polismannen måste också ha en förmåga att avgöra hur länge det finns skäl att arbeta 
med ett visst ärende. Patrullen bör känna av när den beräknade effekten av nedlagd tid 
gör att det inte längre är försvarligt att engagera sig i ärendet. Effekten av nedlagd tid 
ser olika ut vid olika ärenden. 
 
Lipsky (1980) redovisar att närbyråkraten, t.ex. en polisman, verkar i en miljö där det 
finns ett stort behov av att kunna prioritera. Det beror på att de ärenden som 
närbyråkraten har möjlighet att ta sig an bara är en mycket liten del av det totala 
antalet inkomna ärenden. Närbyråkraten måste hela tiden väga och fatta beslut utifrån 
marginalnyttan, d.v.s. att nedlagd tid står i rimlig proportion till den effekt som uppnås 
av att lägga ner ytterligare tid i ett visst ärende. Lipsky menar att polismännen kanske 
är de närbyråkrater som har mest motstridiga mål237 (ibid.). 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
237 Se även kapitel tre.  
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Figur 6-3: Exempel på effekten av patrullens nedlagda tid 
 
Aktivitet 1: Kan röra sig om en patrulls insatser vid ett brott där målsäganden är så 
pass chockad att deras nedlagda tid till en början inte får någon större effekt. Efter en 
stund lugnar målsäganden ner sig så pass mycket att patrullen kan få kvalitativa 
uppgifter och att hon är mottaglig för patrullens stöd. När väl patrullen fått tillräckligt 
bra uppgifter och målsäganden lugnat ner sig ytterligare så avtar effekten av patrullens 
nedlagda tid. Patrullen måste i inledningsskedet kunna göra en bedömning av hur lång 
tid det tar för målsäganden att bli lugnare och om det är värt att lägga ner denna tid just 
nu (t.ex. om det istället är aktuellt att se till att bekant, professionell/ideell inrättning 
kan ta hand om brottsoffret). 
 
Aktivitet 2: Kan röra sig om en patrulls insatser i samband med trafikövervakning. De 
skriver rapporter rörande bl.a. att förare ej använder bilbälte. Patrullen hinner cirka 
fem rapporter i timmen. Effekten av patrullens arbete är någorlunda konstant, men 
patrullen måste hela tiden göra en avvägning om det finns andra aktiviteter som har en 
större marginalnytta.     
 
Aktivitet 3: Kan röra sig om en patrulls insatser i samband med att en målsägande vill 
anmäla ett bilinbrott. Den omedelbara effekten avtar relativt omgående när väl 
polismännen fått uppgifterna för att kunna upprätta en anmälan och har förmedlat 
brottsofferinformation.  
 
Patrullen måste ha en förmåga att känna av när det är lämpligt att avbryta en aktivitet 
när effekten av ytterliggare nedlagd tid är ringa eller är liten i förhållande till andra 
aktiviteter som patrullen kan ta sig an. När patrullen avsätter tid i ett ärende måste de 
ta hänsyn till aktuell och beräknad belastning. Normalt sett är fem minuter ”värda” 
mer en fredag vid 02.00 än en tisdag förmiddag. Belastningen i förhållande till 
personaltillgången är nämligen oftast större en fredagsnatt jämfört med en 
tisdagsförmiddag. Polismannen måste ha en kunskap om normal och beräknad 
belastning och om det existerar ett visst problem inom ett visst område, en viss 
veckodag eller tidpunkt på dygnet för att kunna göra avvägningar i vilken omfattning 
han skall engagera sig i ett ärende. Om det t.ex. varit mycket personrån inom ett 
begränsat område så bör polismännen väga in vikten av att snabbt vara tillgänglig i 

Aktivitet 3 

Aktivitet 2 

Aktivitet 1 

Effekt av patrullens nedlagda tid 

Nedlagd tid 
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närheten av detta område, mot att engagera sig i ett ärende på en plats relativt långt 
från aktuellt område på en veckodag och vid en tidpunkt på dygnet då risken för 
personrån är speciellt hög. På samma sätt kan en våg av villainbrott som främst ägt 
rum mellan 09.00 – 14.00 i ett visst område göra att det finns ett behov av att poliser 
spanar efter misstänkta personer och fordon just inom detta område och under denna 
tid på dygnet. Andra ärenden kan på grund av detta få en lägre prioritet.  
 
Frågeställningar som också blir avgörande i avvägningen av vilka ärenden, och hur 
mycket tid som polismännen skall lägga ner på ett ärende, är vad de andra patrullerna 
gör, var de befinner sig, och om det ligger mycket jobb och väntar på att utföras. 
 
Finstad (2000) menar att det finns en risk att patrullens intresse av tillgänglighet gör att 
patrullen ger målsäganden dålig service. Intresset av att vänta på det stora ”jobbet” gör 
att patrullerna inte tar sig tid för ”småärenden” (ibid.). Det är viktigt att polismannen 
gör en väl avvägd och professionell bedömning av i hur stor omfattning han bör 
engagera sig i ett ärende så att denna bedömning inte blir slentrianmässig. Att 
polismannen i stort sett alltid har bråttom att avverka en arbetsuppgift i syfte att vara 
tillgänglig för eventuellt nya jobb är inte lyckat.  
 
Polismannen måste dessutom ha en förmåga att göra avvägningar av hur tiden skall 
fördelas när hon väl är involverad i ett ärende. Hur skall tillgänglig tid fördelas mellan 
brottsofferstödjande åtgärder och utredningsåtgärder i aktuellt ärende. Att välja mellan 
att stanna hos en målsägande eller att försöka få tag i en gärningsman blir en 
avvägning mellan brottsoffrets behov av stöd, hur viktigt det är att få tag i 
gärningsman och sannolikheten att få tag i gärningsman. 
 
Finstad (2000) har funnit att polispersonal ofta tror att målsäganden vill ha tag i en 
gärningsman snarare än att få tröst, trots att det råder ett omvänt förhållande. Jag har 
gjort liknande iakttagelser vid deltagande observation, men även iakttagit att 
målsäganden ofta har ett stort intresse av att polisen får tag i gärningsmannen. 
Lindgrens (2004) resultat visar att en stor del av brottsoffren anser att det är viktigt att 
polisen identifierar och griper förövaren (87 %) samt spårar stulet gods (67 %), men 
det är även många som anser att det är viktigt att polisen ger brottsförebyggande råd 
(60 %)238. Polispersonal har under intervjuer framfört: 
 
”Målsäganden vill inte att man skall dalta för länge. Man får inte bli som en psykolog som bara sitter 
och nickar och är förstående. Målsäganden vill också att man skall agera. Det är en svår avvägning.”  
 
För att kunna göra flera av ovanstående bedömningar krävs att polismannen har en 
simultan kapacitet att samtidigt som han är involverad i ett ärende lyssna på 
radio/svara i telefon/iaktta omgivningen etc., utan att en målsägande känner att hon 
eller han får dålig uppmärksamhet, eller att det på annat sätt inverkar negativt på 
arbetsprestationen. Även om polismannen från början beslutat sig för att han skall ta 
sig an ett ärende måste det ske en kontinuerlig avvägning. Om polismannen får 
kännedom om en våldtäkt eller ett pågående knivslagsmål kan det vara riktigt att 

                                                 
238 I Lindgrens undersökning så ställdes inte olika aktiviteter mot varandra. 
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patrullen avbryter ett mindre viktigt ärende. Polismannens bedömning har bl.a. att göra 
med uppskattad framkörningstid och om ärendet är pågående eller nyligen förövat. Ett 
långt avstånd till brottsplatsen kan göra att polismannen drar slutsatsen att det mer blir 
fråga om anmälningsupptagning än att avstyra ett pågående brott. I polismannens 
avvägning ingår också att bedöma hur lång tid det gått sedan brottet förövades. Det är 
dessutom en mängd andra faktorer som spelar in om polismannen skall komma fram 
till om ett ärende skall avbrytas, till förmån för en annan arbetsuppgift. Dessa faktorer 
har redan tagits upp i detta avsnitt, t.ex. var de andra patrullerna befinner sig och vad 
de sysslar med.   
 
 
Att urskilja det avvikande och snabbt typologisera individer, föremål och 
händelser: 
 
De hade just lämnat Advokatbacken och hunnit köra några hundra meter på Tingsvägen när Fredrik 
Påhlsson ropade: ”Där har vi något”, och gjorde en snabb U-sväng. Den gamla röda Opeln ökade 
hastigheten, men polisbilens motor på 250 hk gjorde kampen ojämn och föraren hann inte ens fram till 
den cykelbana som han tänkt att åka in på för att undkomma polispatrullen. Istället stannade Opeln 
och föraren hoppade bak och tryckte ner sig mellan de två passagerarna i baksätet. Både Fredrik 
Påhlsson och Anna Ekeroth var snabbt ur polisbilen och gick fram mot bilen. De hade full koll på vem 
som hade kört bilen.  
 
 
Skolnick (1966) framför att polismän automatiskt lägger märke till människors sätt att 
gå, hur de klär sig, utseendet på ett fordon de färdas i för att kunna urskilja det 
avvikande (ibid.). Rubenstein (1973) menar att dessa invanda rutiner att göra en 
bedömning av sin omgivning möjliggör ett effektivt polisarbete. Finstad (2000) lyfter 
fram polismännens förmåga att notera det avvikande. Hon menar att något av det 
viktigaste i polisvardagen är hur polisen läser omgivningen och vad de gör på egna 
initiativ. Det är dock lätt att tänka att det aktiva polisarbetet som t.ex. att stanna och 
kontrollera också är det effektivaste polisarbetet. Att effektivitet skulle vara samma 
sak som aktivitet är i bästa fall diskutabelt, menar Finstad, i värsta fall leder det till en 
överkontroll (ibid.). Holmberg (1999) anser att polismännens typologiseringar, där de 
försöker sortera in intryck som ofta består av knapphändig och ytlig information, är en 
förutsättning för polisarbetet. Polismän kan känna igen misstänkta personer på långt 
håll (ibid.). 
 
Carlström (1999) konstaterar att det som fick poliserna att fatta misstankar kunde vara 
en detalj som inte stämde in i bilden från vad de var vana vid. När hon var ute med 
spanarna var det uppenbart att de såg och uppfattade händelser i omgivning som hon 
inte lade märkte till. De kanske hade hört en vissling som kunde vara en signal tjuvar 
emellan när de gjorde bilinbrott (ibid.). 
 
Knutsson och Partanen (1986) fann att poliser med hjälp av olika tecken och 
antydningar som vanliga människor inte uppfattar eller är medvetna om, 
uppmärksammar dolda företeelser och betydelsefulla eller intressanta situationer. 
Knutsson och Partanen skriver att polismännen ofta har en förvånadsvärd förmåga att 
få fatt på bilar med ”bus” i, eller upptäcka narkotikamissbrukare – även om bilarna 
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eller personerna inte verkar förete några särskilt utmärkande tecken. Det är ”något” 
som finns där och som polisen agerar utifrån. Några faktorer som Knutsson och 
Partanen framför ligga till grund för om en bil stoppas eller ej: 
 

- Bilens utseende – om det såg ut att vara en ”busbil” eller om det var ett speciellt 
lättstulet märke 

- Förarens och passagerarens utseende. Om de var unga eller gamla, långhåriga 
eller visade tecken på nervositet 

- Körbeteende. Om föraren körde ovanligt sakta eller fort, svängde av vid 
närmaste avtagsväg eller på annat sätt uppträdde konstigt vid anblicken av 
polisbilen 

- Tid på dygnet. Bilar som rörde sig mitt på natten var misstänkta 
- Plats. Om fordonet stod på en undanskymd plats eller var dåligt parkerad 
- Tid och plats i kombination. Om bilen var parkerad eller färdades i närheten av 

en bank, industriområde etc. 
 
Knutsson och Partanen framför att skälen till kontrollerna var mycket skiftande. Ibland 
var anledningen så vag att poliserna vid förfrågan inte själva kunde ange varför de 
hade granskat ett visst fordon eller ett område (ibid.). 
 
Wahlin (1999) har funnit att de kriminella kan lära sig agera på ett sätt som inte väcker 
polismännens misstankar. Det blir en slags kamp mellan den kunskap som 
polismannen har av att läsa av omgivningen och den kunskap den yrkeskriminella har 
hur de kan smälta in i omgivning på ett bra sätt: 
 
”Man lär sig mycket att spela på psykologi. Man blir lite psykolog över det hela. Uppför man sig på 
ett sätt så är det inte så mycket folk som lägger märke till det. Det är samma sak, jag har kommit från 
polisen flera gånger. När man kommer på gatorna bärande på kassar eller någonting så har dom 
bromsat in och vevat ner rutan. Ser man skyldig och misstänksam ut, så är det klart dom kollar vad 
man har. Men då är det bara att dundra på och sticka in huvudet i polisbilen och prata med dom. Då 
klarar man sig alltså…. Dom tänker också så. Dom tittar efter signaler… I början så blir man ju 
spänd. Man lär sig behärska sina känslor. Man visar ingenting. Man gör det bästa av situationen, 
liksom…. Självbevarelsedrift blir det. Man lär sig dom där tricksen, hur man skall uppföra sig. Det är 
samma sak när man möter folk i trappan eller nå’nting så’nt. Ofta så morsar man och så går man 
neråt. Man får va lite social. Man drar till sej så lite uppmärksamhet som möjligt, men samtidigt så 
ska man inte dra till sej för lite uppmärksamhet, för då drar man till sej för mycket uppmärksamhet 
ändå.” (ibid.) 
 
Polismannen iakttar sin omgivning och bedömer det han ser. Olika beteende, individer 
och föremål väcker olika hög grad av misstanke hos polismannen. Går någon för 
snabbt? Går någon för sakta? Tittar sig någon för mycket omkring? Tittar sig någon 
för lite omkring? Verkar någon nervös? Är någon känd av polis sedan tidigare? Hur 
beter sig en person när han tittar på en polis, håller han kvar blicken för länge, för kort 
– eller undviker han att titta alls? Miljön och de personer som är tillsammans med en 
person påverkar också bedömningen. En trasig framlykta, ett gammalt kontrollmärke, 
att föraren inte använder bilbälte, utseendet på föraren i kombination med bilens skick 
är andra exempel på faktorer som jag funnit kan utgöra skäl för att initiera ett 
ingripande. Intervju med en före detta polis: 
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”När jag var ny kommer jag ihåg att jag blev imponerad av de äldre poliserna för de kunde iaktta allt 
på en gång när man mötte en bil.” 
 
Noteringar i samband med deltagande observation: 
 
”Jag stod utanför en krog tillsammans med en ung kollega. Det var stängningsdags och mycket folk 
befann sig utanför krogen. Jag tittade på kollegan. Han tittade ut över folkhavet, men det såg ut som 
han hade en ”tusenmilablick”, d.v.s. han tittade rakt ut i folksamlingen och verkade inte fästa blicken 
på enskilda individer för att kunna göra en bedömning av deras status. Jag frågade honom: ’Vad tittar 
du på?’ Han svarade lite förvånat att han inte tittade på något speciellt och undrade lite över min 
fråga. Jag fortsatte att fråga: ’Ser du killen med vit tröja, ser du att hans ögon är ’mörka’ av ilska och 
att han fokuserar blicken på en kille framför sig.’ ’Jaha, ja det har du nog rätt i’ svarade kollegan 
nyfiket. Vi gick fram och pratade med killen med vit tröja. Han visade sig vara arg, men vårt samtal 
med honom gjorde att han lugnade ner sig. När vi hade återvänt till trottoaren där vi tidigare hade 
stått frågade jag kollegan: ’Kolla, ser du nåt speciellt, nu då?’. ’Nja, menar du han i blå tröja?’, 
frågade kollegan undrande…. Vi fortsatte att stå och titta på folk och gick fram och pratade med en 
del personer i syfte att avstyra bråk. Det som slog mig var att det jag hade tagit som självklart att man 
i rollen som polis upptäckte, var något man var tvungen att lära sig. Den unga kollegan var inte trött 
och omotiverad. Det var inte därför han inte såg de individer som det fanns skäl att gå fram och prata 
med. Han behövde få handledning i vart man skulle rikta intresset och lära sig att man inte behöver få 
beslut om en tvångsåtgärd för att gå fram och prata med en person. 
 
Vid ett annat tillfälle står jag vid ett räcke i ett nyöppnat varuhus med en äldre kollega. Varuhuset har 
flera öppna våningsplan och det rör sig ganska mycket människor där. Jag ser att kollegans blick hela 
tiden byter fokus. Nya personer är kontinuerligt föremål för hans granskning. Jag frågar honom: ’Du 
kanske tycker frågan låter dum, men vad tittar du på när du står så här och spanar ut över 
folkhavet?’. Kollegan svarade eftertänksamt efter någon sekunds funderande: ’Jag tittar på om det är 
nåt som inte stämmer in, om nån tittar sig för mycket omkring, eller för lite, om någon går för snabbt 
eller för sakta…. ’. Vi roade oss med att jämföra våra bedömningar och kunde se att vi hade ungefär 
samma uppfattning om vilka individer som var avvikande. Vi konstaterade att det verkade vara någon 
form av kunskap som man förvärvade genom polisrollen. Att man reagerade för det avvikande.”  
 
Jag har märkt att en viss del av den typologisering som t.ex. är användbar i Stockholm 
inte alls fungerar ute i landet. Det gäller framförallt vilka bilar som det finns skäl att 
kontrollera. Jag har åtskilliga gånger kunnat konstatera att vissa bilar som väcker mitt 
intresse när jag arbetar ute i landet, framförs av motorintresserade ungdomar från 
någon by utanför centralorten. Dessa fordon och förare är nästan undantagslöst utan 
anmärkning vid en kontroll. Andra poliser som kommit från en storstad till en mindre 
ort har gjort liknande iakttagelser. På mindre orter verkar personkännedomen ha större 
betydelse för arbetet jämfört med i en storstad. Poliserna i en liten ort har ofta mycket 
stor kunskap om de kriminella och vilka bilar de färdas i. Trots detta är polismannens 
förmåga att notera det avvikande av betydelse även på en liten ort. 
 
Att kunna urskilja det avvikande, och finna skäl till att agera mot en individ eller ett 
fordon, växer fram som en erfarenhetsbaserad kunskap. Denna förmåga handlar dels 
om att kunna upptäcka det avvikande, vilket har beskrivits ovan, och dels om 
polismannens färdighet att kunna väga in olika faktorer när denne väl upptäckt något 
avvikande. Om t.ex. en polisman får en misstanke om ett pågående rattfylleri genom 
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att föraren i en personbil antingen gör en så kallad ”päronssväng”239  eller en 
”lastbilssväng”240 ,  att föraren bromsar omotiverat, kör för långsamt eller vingligt, så 
kan enbart någon av dessa avvikelser, om de är tillräckligt tydliga, göra att det är 
motiverat att stoppa ett fordon. Det är vanligt att en rattfyllerist beter sig på ett 
speciellt sätt, men inte alls säkert.  
 
Det finns andra variabler som kan höja respektive sänka misstankegraden om ett 
pågående rattfylleri. Om det rör sig om en tjänstebil tillhörande en byggfirma eller 
rörmokarfirma, och det är fredag eftermiddag, kan små otydliga indikationer ändå göra 
det motiverat att stoppa fordonet241. Framförs bilen däremot av en gammal man i hatt 
eller av en kvinna som stirrar rakt fram och verkar vara en dålig bilförare kan 
misstankegraden sjunka. Utseendet på föraren, eventuella passagerare och den miljö 
polismannen träffar på föraren i har betydelse för bedömningen. Om polismannen 
påträffar den misstänkta föraren utanför systembolaget en lördagsmorgon med en 
systempåse i bilen blir misstankegraden sannolikt högre än om föraren stannade 
utanför kyrkan en söndagsmorgon. Misstankegraden ökar om föraren är känd sedan 
tidigare för liknande brottslighet. 
 
Även om polismannen upptäcker något som kan lagföras gör hela tiden polismannen 
prioriteringar (se föregående avsnitt) av vilka ärenden det är lämpligt att engagera sig 
i, t.ex. om patrullen skall stoppa och rapportera någon på grund av att denna inte 
använder cykellyse eller om någon skall rapporteras för olaga affischering. 
Polismannen ställer sig två frågor: Är misstankegraden tillräckligt hög för att det skall 
vara motiverat att agera och är det misstänkta brottet försvarbart att engagera sig i?  
 
 

 
Figur 6-4: Vad föranleder ett ingripande? 
 
 
Exemplifiering av ovanstående figur:   
 
Patrullen möter 20 bilar: 
 
- Bil nummer tre såg risig ut, men patrullen gjorde bedömningen att föraren i kombination 

utseendet på bil gjorde att misstankegraden ej blev tillräckligt hög för att det skulle motivera ett 
fordonsstopp. 

                                                 
239 Rattrörelserna kommer för sent, blir för stora och måste korrigeras (formen av ett päron). 
 240 Föraren tar ut en kurva som om han körde en lastbil med ett tillkopplat långt släp. 
241 En polis som är erkänt duktig att ta rattfyllerister framförde att det var vanligt att byggkillar, rörmokare, 
elektriker etc. som åker tjänstebil till och från jobbet gärna tar sig några öl efter jobbet inför helgen. Under 
deltagande observation har jag tagit flera rattfyllerister med denna typ av tjänstebilar på fredagskvällar. 

 Bil  1  17 9 6  4 

Misstankegraden så hög och ärendet av 
sådan dignitet att polismannen bedömer att 
det finns skäl att agera
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- Bil nummer fyra stoppades på grund av att patrullen misstänkte att föraren eventuellt saknade 
körkort. Ej något att anmärka vare sig på bil eller förare.  

- I bil nummer sex och nio använde ej föraren bilbälte, men patrullen vände ej efter och stoppade 
dessa fordon. Det berodde på trafikintensiteten. Patrullen bedömde att det skulle ta för lång tid att 
vända och komma ifatt det fordon som skulle stoppas, med tanke på det brott det var fråga om. 

- Bil nummer sjutton väckte patrullens intresse. Patrullen fick vänta på att tre fordon skulle 
passerar innan de kunde vända och åka efter bil nummer sjutton. Ingen av dessa tre bilar väckte 
större intresse än bil nummer sjutton. Patrullen åkte ifatt och stoppade bil nummer sjutton. Det 
visade sig att fordonet hade körförbud, men det var inte ägaren som framförde fordonet och 
föraren påstod sig inte känna till att fordonet hade körförbud. På grund av detta skrevs ingen 
rapport. När patrullen stod utanför bil nummer sjutton och pratade med föraren upptäckte de en 
annan bil som väckte deras intresse. De åkte efter och stoppade fordonet. Det visade sig att 
föraren saknade körkort, vilket resulterade i en primärrapport för grov olovlig körning. 

 
 
Det är viktigt att polismannen gör en avvägning och hittar en lämplig nivå på när han 
bedömer att något är värt att undersöka närmare, så att han inte i onödan kontrollerar 
allt för många fordon eller individer. Intervju med en erfaren polis: 
 
”Som ung ser man saker och ting mer i svart och vitt. Man har inte lärt sig fingertoppskänslan. De 
äldre har mer en gråaktig skala.” 
 
En universitetsstuderande som följde med poliser i ett område några arbetspass fann: 
 
”Det var en skillnad mellan yngre och äldre poliser, för de äldre var lugna och iakttog på nåt sätt 
omgivningen, såg när nåt inte stämde. Det verkar som de äldre stoppar rätt bilar och ofta var det 
något fel när de äldre stoppar en bil. Jag frågade: Hur ser Ni vilka bilar som skall stoppas? De 
svarade: ’Vi tittar bara’. De yngre får lite panik, när 500 bilar passerat så verkar de tänka: ’Det 
måste hända något! - Vi tar en så kanske vi har tur´.” 
 
 
Att bygga upp en misstanke: 
 
”Är inte ögonen lite matta?”, undrade Anna Ekeroth. ”Har du tagit något?”, frågade Fredrik 
Påhlsson. ”Vadå, tagit något?”, sade föraren av Opeln, men något i hans beteende väckte både Anna 
Ekeroths och Fredrik Påhlssons misstanke. Eftersom det var ytterligare tre personer i bilen och 
patrullen inte hade möjlighet att hålla koll på dem för att få ett beslut om kroppsvisitation och 
husrannsakan fattade Fredrik Påhlsson beslutet om kroppsvisitation av personerna och husrannsakan 
i bilen. Anna Ekeroth hade sett att en av personerna som satt i bilen droppade något vid sina fötter. 
Det ena gav det andra och fem minuter senare hade patrullen drygt 350 rohypnoltabletter, två knivar 
och en misstänkt stulen mobiltelefon i beslag. Tre av de fyra personer som hade åkt i bilen var 
misstänkta för brott. Men än gick det att göra mer och Fredrik Påhlsson ringde åklagaren för att 
försöka få husrannsakan hos den som haft den stulna mobiltelefonen i sin innerficka och den som haft 
huvuddelen av rohypnoltabletterna på sig, gömda i sin jackärm. 
 
 
För att kunna bygga upp en misstanke och därigenom få möjligheter att vidta 
tvångsåtgärder krävs olika typer av kunskaper hos polismannen. Han måste både vara 
insatt i den lagstiftning som reglerar polisens möjligheter att använda tvångsmedel och 
i den lagstiftning en viss individ brutit emot. Polismannen måste kontinuerligt dra 
slutsatser utifrån bl.a. vad han ser och vad som framkommer vid en konversation med 
individen och koppla detta mot aktuell lagstiftning. Är pupillerna verkligen normala? 
Håller han inte lite väl krampaktigt i plastpåsen? Hur kan det komma sig att han påstår 
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att han kom från bensinmacken, när vi såg att han kom från andra hållet? Putar inte 
hans ficka? För han inte hela tiden sina händer ner mot fickorna, som om han ville 
dölja något? Beter han sig inte nervöst? Varför är hans högerhand knuten hela tiden? 
Hur kan det komma sig att han böjde sig ner vid buskarna när han såg oss? Räcker 
indicierna till ett beslut om kroppsvisitation? Går det att anse att han är skäligen 
misstänkt för brottet? Hela tiden måste polismannen vara aktiv i sina iakttagelser, 
frågeställningar och bedömningar. Förmågan att bygga upp en misstanke kräver 
således, om vi skall använda Göranzons (1990; 1998) termer, både teoretiska och 
praktiska kunskaper, men även en stor del kunskap som skulle klassificeras som 
förtrogenhetskunskap. Polismannen måste ständigt söka och finna möjligheter att gå 
vidare i ärenden.  
 
Att bygga upp ett ärende kan handla om allt ifrån att någon framfört ett fordon som har 
körförbud, där det är viktigt att få fram om det är en tillåten färd, till en misstanke om 
personrån, där det kan handla om att få fram uppgifter så att det finns förutsättningar 
för ett frihetsberövande eller en kroppsvisitation. Intervju med en polis:  
 
”Eftersom lagstiftningen är som den är måste vi veta vad vi vill få ut. Det finns alltid och kommer 
alltid att finnas luckor. Det är som en cancersjukdom. Det kräver mer av dig som polis. Man måste ha 
list. Man måste ställa rätt frågor. Man måste bygga upp caset.” 
 
I vissa fall, t.ex. då en person framför ett fordon med körförbud, som initierade 
ovanstående citat, erbjuder ofta lagstiftningen luckor för dem som vill ljuga. För 
polismannen gäller det att täppa till dessa luckor genom att ställa genomtänkta 
inledande frågor. Samma princip råder vid förhör, där ett tillvägagångssätt kan vara att 
närma sig själva kärnfrågorna på ett försiktigt sätt, d.v.s. börja i en slags yttre ring för 
att sedan göra ringarna snävare och snävare.  
 
 
Kommunicera med enskilda individer och grupper: 
 
Gårdagens dagpass med två husrannsakningar och efterföljande avrapportering hade dragit ut på 
tiden. Anna Ekeroth missade sin träning och Fredrik Påhlsson hade fått ilskna blickar av sin fru när 
han kom hem vid nitton tiden istället för vid sexton som var det normala vid dagpass. Nu var det var 
fredag, och ännu ett dagpass började. Både Anna Ekeroth och Fredrik Påhlsson gillade egentligen att 
jobba kvällspass. Det var ovanligt att det som nu, var det andra dagpasset på rad. Anna Ekeroth 
stannade polisbilen utanför Tallidsskolan i Fittja och de bägge poliserna gick ur bilen. De hade tänkt 
att göra ett ganska snabbt besök på skolan. Det tog inte länge förrän de bägge var omringande av 
ungdomar: ”Skjut mig!”. Anna Ekeroth och Fredrik Påhlsson hade slagit vad hur länge det skulle ta 
innan någon sade det. Anna Ekeroth vann. Det hade tagit under tio sekunder. Både Anna Ekeroth och 
Fredrik Påhlsson var bra på att hantera ungdomar. När det var stora grupper var det ofta Fredrik 
Påhlsson som höll i taktpinnen och fick ungdomarna att räcka upp handen om de ville fråga om något, 
så att inte alla skulle prata i munnen på varandra. Han försökte alltid göra detta, och för det mesta 
funkade det, även om det var på en tunnelbanestation mitt på natten. Efter att ha pratat och skojat med 
ungdomarna styrde de sina steg mot lärarrummet. De berättade att en elev på Albyskolan blivit 
antastad under gårdagen och att det var det femte anmälda sexuella ofredandet på två veckor. Hade 
någon lärare hört något? Samma fråga hade ställts till ungdomarna ute på skolgården. Fredrik 
Påhlsson och Anna Ekeroth visste att chansen att få intressant information var stor, bara man gick ur 
radiobilen och vågade prata med folk.    
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Waddington (1999) har genom egna observationer av polisarbete i London funnit att 
polismän uppvisar en mycket stor social kompetens och förmåga att genom samtal 
kunna hantera olika typer av möten med olika människor (ibid.). Finstad (2000) 
skriver att polisen bedriver mer rollspel än den genomsnittlige medborgaren och att 
därför polismän blir mycket skickliga på detta. Hon framför vidare att polismännen, 
när de tillrättavisar någon, ofta ger ett intryck av att vara stränga och bestämda, men 
att det hela vanligen rör sig om ett skådespel. Polismännen är många gånger inte alls så 
stränga och barska som de låter (ibid.). Även Granér (2004) och Smångs (2001) har 
påtalat vikten av rollspel inom polisyrket. Granér beskriver hur en polisaspirant i 
samband med att en person befann sig under ett tunnelbanetåg sakligt försökte förmå 
övriga resenärer att lämna platsen genom att förklara att situationen var akut eftersom 
personen kanske fortfarande levde. Aspiranten möttes emellertid av invändningar från 
människor som hade tider att passa etc. Först när han började ryta om att alla måste 
utrymma blev han åtlydd utan invändningar (Granér, 2004). 
 
Polismannen kommer i kontakt med socialt utslagna missbrukare som lever på gatan 
och höginkomstagare boende i något fashionabelt område. Det är heller inte ovanligt 
att polismannen möter individer med olika kulturell bakgrund. Den polismannen skall 
prata med kan vara en femårig flicka, en kille på högstadiet eller en 40 årig kvinnlig 
kassörska. Variationen på de kategorier människor som polismannen kommunicerar 
med är stor.    
 
Kommunikationen kan innebära ett relativt ytligt samtal med en ordningsvakt, 
bensinmackspersonal, spärrvakt, privatpersoner etc. Lika väl som det kan röra sig om 
ett mycket personligt och känsligt ämne. Kommunikationen kan handla om att 
förmedla ett budskap, t.ex. att få en person att gå från en plats eller en tillrättavisning 
med anledning av ett olämpligt trafikbeteende. Kommunikationen kan å andra sidan 
istället röra sig om att polismannen enbart lyssnar på någon som vill ”prata av sig” för 
att denna är frustrerad över något.  
 
Miljön där kommunikationen skall ske kan vara helt olika. Ibland måste polismannen 
ha en förmåga att välja ut en lämplig plats för samtalet. Att sätta sig i radiobilen för att 
få lugn och ro kan vara ett bra sätt. Likaså kan det vara lämpligt att gå iväg med en ung 
kille som polismannen skall prata med istället för att killen skall stå framför 
kompisarna och ha ett krav på sig att ”uppträda tufft”. En lugn miljö inomhus kan i 
vissa fall vara nödvändig.   
 
På samma sätt som det är viktigt att kunna få igång en fungerande kommunikation är 
det också nödvändigt att på ett hänsynsfullt sätt kunna avsluta en dialog.   
Vidare kan individen polismannen pratar med vara chockad, aggressiv och/eller 
påverkad av alkohol. Polismannen måste i dessa fall ofta vara tålmodig och taktisk om 
det skall gå att få till stånd en fungerande kommunikation. Det är t.ex. inte ovanligt att 
en frihetsberövad individ upprört ifrågasätter varför polisen har tagit honom och när 
polismannen försöker förklara varför, blir han avbruten med nya frågor. Ett exempel 
på uppträdande från polismannens sida för att komma tillrätta med en sådant problem 
kan vara att avbryta sin berättelse och lugnt konstatera: ”Du ställde ju en fråga om 
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varför du skall till polisstationen. Du kan ju inte avbryta med en ny fråga. Vill du få 
svar på frågan?”.  Efter att polismannen avbrutit sitt svar på liknande sätt några gånger 
är det inte ovanligt att det går att få till en fungerande dialog och att den 
frihetsberövade därigenom lugnar ner sig. Polismannen måste lära sig olika sätt att 
agera för att möjliggöra en dialog, men ibland är det omöjligt att få igång en dialog, 
och ibland är det ej önskvärt. Att kommunicera med en för brott frihetsberövad person 
kan ha en positiv inverkan på utredningsarbetet, likväl som det kan ha en negativ 
inverkan på utredningen. Om t.ex. gärningsmannen har för avsikt att hitta på en 
historia kan en polisman liksom en ordningsvakt, genom att diskutera gärningen med 
den misstänkte hjälpa honom på traven och få honom att täppa till uppenbara hål i sin 
berättelse inför ett förhör. Polismannen måste vara medveten om de riskerna.  
 
Syftet med ett samtal kan vara många. Ett mål kan vara att kontrollera en misstanke 
och eventuellt bygga upp ett ärende (se föregående avsnitt), ett annat att söka efter 
information. Syftet med dialogen kan vara att få vissa kriminella att känna att 
polispersonal iakttagit att de är ute, att polispersonal har lagt märke till vilka kläder de 
har på sig och vilka de umgås med. Dialogen kan ha som syfte att skapa ett ”socialt 
lim”, vilket Finstad menar kan underlätta kontakten mellan polis och medborgare 
genom att det uppmuntrar andra att konversera (Finstad, 2000).  
 
Vid vissa tillfällen är det viktigt att ha förmåga att framföra en monolog. Det kan 
hända att den person som blir tillrättavisad har som mål att hacka sönder polismannens 
budskap och få övertaget. Vid dessa tillfällen gäller det att polismannen kan lämna sitt 
meddelande och inte störas av personens beteende. Polismannens försök att skapa en 
dialog vid dessa tillfällen är dömda att misslyckas, eftersom den andra personen har ett 
helt annat syfte. Att inte störas av den andra personens påhopp kan i slutändan trots allt 
leda till att det uppstår en dialog. Personen som försöker störa polismannens budskap 
kan känna att det är meningslöst.  
 
Ett villaägarföreningsmöte, en skolklass i ett klassrum eller delar av samma skolklass 
påverkade av alkohol i samband med en skolavslutning ställer olika krav på 
polismannen.  
 
Den dialog som blir aktuell att föra på ”gatan” skiljer sig vanligen från den dialog som 
förs i ett sammanträdesrum. Ett problem ute på ”gatan” för polismannen är att det kan 
vara svårt att föra en argumentation ensam mot tjugo stycken personer som ofta pratar 
i munnen på varandra. Ett sätt, när det rör sig om yngre individer, är att de som vill 
ställa en fråga får räcka upp handen. En annan att man pratar med en person i taget och 
totalt negligerar kommentarer och frågor från andra i gruppen (om inte man kommer 
på en mycket bra kommentar själv) utan säger: ”Du kanske också får äran att prata 
med mig, men nu pratar jag med honom”.  
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Att få och hantera uppgiftslämnare: 
 
Fredrik Påhlssons telefon ringde. Han nickade och ställde några frågor, med en bekymrad min. Det 
var en av hans uppgiftslämnare som ringde. Samtalet varade bara någon minut. En kille krängde 
amfetamin och hade minst ett hekto gömt i badrummet i en lufttrumma. Killen skall bo på Forvägen 
och kallas för ”Josse”.  
 
Det finns olika typer av uppgiftslämnare, en del som befinner sig mitt i en kriminell 
gruppering, andra som är med i utkanten. En uppgiftslämnare kan vara en förälder, 
syskon eller en granne till en kriminell person. Kvaliteten och användbarheten på 
informationen varierar.    
 
De mest kvalitativa uppgifterna erhålls av dem som själva befinner sig i samma 
kriminella gruppering som den tipsen rör. Det ställer speciella krav på polismannen, 
som måste hantera uppgifterna på ett försiktigt sätt. Uppgifterna i sig kan nämligen 
avslöja uppgiftslämnaren och polismannen måste fundera på hur han skall använda sig 
av informationen han erhållit. På samma sätt så är det t.ex. svårt när polismannen vill 
ställa en fråga till en centralt placerad uppgiftslämnare. Polismannen måste iaktta 
varsamhet och fundera igenom hur kontakten skall ske för att uppgiftslämnaren inte 
skall röjas. Andra övervägningar som polismannen måste göra är eventuell ekonomisk 
ersättning till uppgiftslämnaren och hur polismannen skall hantera situationen när 
uppgiftslämnaren är med vid ett tillslag. Samma dilemma uppstår när en bra 
uppgiftslämnare själv har gjort sig skyldig till brott. Det är t.ex. inte ovanligt att en 
uppgiftslämnare försöker slippa undan grova olovliga körningar genom att hänvisa till 
att han/hon lämnat så bra tips. Polismannen bör ha funderat igenom hur han skall ställa 
sig till sådana krav.   
 
Polismannen måste ha en hög tillgänglighet. Det är inte ovanligt att centralt placerade 
uppgiftslämnare får för sig att ringa mitt i natten och lämna ett tips på grund av att 
uppgiftslämnaren har blivit förbannad på någon, kanske i kombination med 
drogpåverkan, eller helt enkelt för att en brottslig aktivitet är på väg att initieras vid 
denna tidpunkt. Om t.ex. polismannens telefon är avstängd är risken uppenbar att 
polismannen missar ett viktigt tips. Tipsen är ofta också en färskvara som kräver 
omedelbar handling. Dessutom finns en risk att uppgiftslämnaren slutar att ringa om 
han upplever att det är svårt att komma i kontakt med polismannen. Det är den 
enskilda polismannen som byggt upp en relation och skapat en tillit hos 
uppgiftslämnaren, vilket gör att uppgiftslämnaren vanligen bara vill lämna information 
till just denna polis och ingen annan242. Polismannen bör således, om hans 
tipshantering bygger på inkomna telefonsamtal, ha sin telefon påslagen en stor del av 
dygnet, oavsett om han jobbar eller är ledig.  
 
Det önskvärt att polismannen hela tiden bearbetar nya uppgiftslämnare genom att i 
olika sammanhang ta kontakt med kriminella personer. Polismannen måste vara aktiv i 
sitt arbete för att vara lyckosam i sina försök att få centralt placerade uppgiftslämnare. 
När väl polismannen lyckats få en väl fungerade uppgiftslämnare är det ofta 
                                                 
242 Det finns speciella tillvägagångssätt i samband med s.k. källhantering, men de redovisas av olika skäl inte 
här. 
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uppgiftslämnaren som ringer upp polismannen, men det kan också finnas behov av att 
ringa upp och ”pusha på” uppgiftslämnaren för att få tips.  
 
Centralt placerade uppgiftslämnare ställer speciella krav på polismannen. Tipsen 
handlar då vanligen om relativ grov brottslighet och är ofta så precisa att de kan ligga 
till grund för ett tillslag. Det finns, vilket jag varit inne på, även andra typer av 
uppgiftslämnare t.ex. föräldrar, syskon, grannar, ordningsvakter, brevbärare, lärare etc. 
som också är användbara i dessa sammanhang243. Framförallt så lämnar vanligen dessa 
uppgiftslämnare dock information om något mindre allvarlig brottslighet, t.ex. 
hembränning, olovlig körning, rattfylleri etc. som polismannen kan ha nytta av. 
 
 
Att använda sig av och förstå olika verksamhetsspråk: 
 
”Det var min UL som ringde” sade Fredrik Påhlsson och fortsatte ”det skall tydligen vara nån kran 
som kallas ”Josse” som bor på Forvägen som kränger tjack och roppar244.   
 
I kontakt med bl.a. åklagare och andra jurister och när polismannen skriver olika typer 
av rapporter och anmälningar så använder hon vanligen ett formellt språk med en 
mängd juridiska termer. Kontakten med yrkeskriminella kräver att polismannen 
behärskar ord som används av de yrkeskriminella. När polispersonalen skall 
kommunicera med ungdomar är det vitalt att förstå vissa andra begrepp.  
 
En central del av polispersonalens arbete utgörs av kommunikation med andra som 
inte är poliser, men även kommunikation mellan polismän är viktigt. På grund av att 
polismännen ibland utför tidskritiska arbetsmoment krävs det att de kan använda 
begrepp som gör kommunikationen effektiv.   
 
Det finns även bildspråk som används i praktiken. Färger används till exempel för att 
uttrycka anspänningsnivån, men också för att ange olika sidor på en byggnad (vit, 
svart, röd, blå), t.ex. vit sida är huvudentrén till ett hus och svart sida är baksidan. 
 
I kommunikationen mellan poliser blandas juridiska termer friskt med termer som 
hämtats från bl.a. de yrkeskriminella och ungdomar. Det går att dra paralleller med 
sjuksköterskeyrket. Josefson (1991) skriver att sjuksköterskans språk innehåller ord av 
fackspråkligt slag, men att det också är genomsyrat av den praktik i vilken det har 
utvecklats. En nyutbildad sjuksköterska kommer att förvärva det språk som växt fram 
genom erfarenheter när hon inövas i den praktiska verksamheten. Om hon inte gör det, 
menar Josefson, kommer hon förmodligen inte att stanna kvar i sjuksköterskeyrket. 
Hon blir inte delaktig i denna gemenskaps språk (ibid.).  
 

                                                 
243 Vanligen är det då polismannen som får ”lägga pussel” och dra slutsatser utifrån informationen för att den 
skall bli användbar. 
244 UL=Uppgiftslämnare. Kran=En leverantör av narkotika som förser andra försäljare. Kränger=säljer. 
Tjack=Amfetamin. Roppar=Rohypnoltabletter. 
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Goldkuhl & Lyytinen (1982) skriver att en central del i praktikförmågan är det språk 
som används i praktiken. Ett verksamhetsspråk utgörs av språkliga kategorier och 
regler som styr människors perception och kommunikation (ibid.). 
 
 
Att hantera psykiskt sjuka och labila människor: 
 
Fredrik Påhlsson och Anna Ekeroth var på väg in till polisstationen för att göra lite dataslagningar. 
Besöket på Tallidsskolan hade genererat i en ytterligare anmälan om sexuellt ofredande och 
kompletterande uppgifter till de tidigare signalementen.  
”7337,  70” hördes ett knastrigt ljud i polisradion.  
”7337, Hågelbyleden, kom”, svarade Fredrik Påhlsson.  
”Ja, då har vi en handräckningsbegäran på Passvägen, kom”, hördes en välkänd östgötsk stämma 
ropa ut på polisradion. Han måste ha jobbat på polisradion i över trettio år, tänkte Fredrik Påhlsson, 
samtidigt som han nedtecknade ytterligare uppgifter om ärendet. Tio minuter senare stod de utanför 
den låsta lägenhetsdörren. Ingen öppnade till att börja med, men efter ett tag hördes en ilsken 
stämma:  
”Vad vill Ni?”  
”Vi vill bara prata lite med dig, öppnar du dörren?”, svarade Anna Ekeroth. Anna Ekeroth var duktig 
på att övertyga psykiskt sjuka personer att följa med frivilligt. Dörren öppnades av en man i 50 års 
åldern. Håret stod åt alla håll, han hade bara kalsonger på sig och den fräna stanken i lägenheten 
slog mot patrullen.  
”Kan vi komma in?”, frågade Anna Ekeroth. Polismännen visste att de inte behövde fråga detta, 
eftersom de hade fått tvångsåtgärder för att gå in i lägenheten, men det var bättre att göra det smidigt 
och att den som skulle följa med patrullen inte blev kränkt. Polismännen blev inbjudna, men den 
korpulenta mannen var irriterad.  
”Vi har ju inget otalt med varandra”, sade Anna Ekeroth med mjuk stämma, men man vill att du skall 
åka till sjukhuset och vi har fått uppgiften att ta med dig. Vi hoppas att vi kan lösa det smidigt. Sätter 
du på dig kläderna? Är det här din jacka?”, fortsatte Anna Ekeroth och höll fram mannens jacka. 
Mannen började gå mot sovrummet och Anna Ekeroth följde efter med jackan i handen.  
”Har du någon legitimation här i jackan, eller finns den någon annanstans?”, frågade Anna Ekeroth.  
”Den är i köket”, svarade mannen, samtidigt som han satte på sig byxorna. Det gick inte så snabbt, 
men det gick framåt. Fredrik Påhlsson gick ut i köket och hittade mannens plånbok, med postens id. 
Patrullen ville inte att mannen skulle gå ut i köket, eftersom det fanns så många farliga föremål där. 
”Är det här skjortan du skall ha?”, frågade Anna Ekeroth.  
”Nej, den ligger där borta”, svarade mannen. Anna Ekeroth hämtade och gav skjortan till mannen 
som just hade fått på sig byxorna. Några minuter senare satt patrullen i polisbilen och Anna Ekeroth 
småpratade med mannen i baksätet på polisbilen. De var på väg till Huddinge sjukhus och både Anna 
Ekeroth och Fredrik Påhlsson hoppades att de skulle slippa att vakta eller köra mannen till en annan 
vårdinrättning. Det fanns så mycket annat som de ville ta tag i. 
 
I avsnittet ”Att kommunicera både med grupper och enskilda individer” redovisades 
att polismannens förmåga att kommunicera med andra är viktig. Det gäller också i 
samband med att en polisman kommer i kontakt med psykiskt sjuka personer, eller 
som en polisman uttryckte det: 
 
”Hellre att prata i tjugo minuter än att slåss i två.” 
 
Att jag valt att redovisa kunskapen rörande att hantera psykiskt sjuka människor 
separat har att göra med att denna kommunikation och kontakt är speciell. Om 
polismannen skall vara framgångsrik krävs att han känner av och kan hantera de 
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svårigheter som det innebär att kommunicera med en psykiskt sjuk person. Ur flera 
aspekter är det en balansgång.  
 
För det första så kan den psykiskt sjuka ha en helt annan varseblivning än 
polismannen. Den psykiskt sjuke kan t.ex. se att golvet är fullt med ormar. Det kan 
vara lockande för polismannen att spela med och också se ormar för att på så sätt lösa 
situationen. Denna metod kan givetvis lyckas, men den är riskabel eftersom den 
psykiskt sjuka helt plötsligt kan se något som polismannen inte kan förutse. Den 
psykiskt sjuke kan då helt tappa förtroendet för polismannen. Dessutom kan 
polismannens skådespel förstärka sjukdomsbilden. Å andra sidan är det inte lämpligt 
att polismannen på ett abrupt sätt avfärdar det den psykiskt sjuke ser. Polismannen 
måste balansera mellan att få den psykiskt sjuke att inse att polismannen förstår 
honom, utan att polismannen för den delen ser samma sak som den psykiskt sjuke. För 
att konkretisera exemplet då den psykiskt sjuke ser ormar kan polismannen t.ex. säga: 
”Jag hör vad du säger att du ser ormar, men jag kan inte se några ormar. När jag tittar i 
rummet så ser jag inga ormar. Men jag förstår att du är rädd om du ser ormar, för det 
skulle jag också vara om jag såg ormar. Men jag ser inga ormar i rummet….”    
 
För det andra är det ofta viktigt att visa att den psykiskt sjuke inte har några alternativ, 
att denne måste följa med polispersonalen samtidigt som polispersonalen inte får 
kränka den psykiskt sjuke genom att vara alltför bestämda. Det kan vara viktigt att den 
psykiskt sjuke inte behöver tappa ansiktet, utan att bägge parter ”vet” att det är polisen 
som bestämmer, men att det i ”rollspelet” verkar som om det är den psykiskt sjuke 
som bestämmer. Att ställa sig på den psykiskt sjuke sida kan i dessa fall vara viktigt. 
Meningar som ”Kom så slipper de bråka med dig” och  ”Vi har ju inget otalt med 
varandra” kan vara användbara för att skapa känslan av att polispatrullen och den 
psykiskt sjuke löser problemet tillsammans. 
 
För det tredje så kan polismannen och den psykiskt sjuke vara på helt olika nivåer 
rörande förmågan att lösa ett problem och tänka logiskt. Det är lätt att polismannen för 
tidigt försöker komma med lösningar på ett problem. I ett skede då den psykiskt sjuke 
inte kan förstå och ta till sig ett resonemang om problemets lösning. Innan 
polismannen t.ex. kan påverka en person som tänkt att ta livet av sig att avbryta sitt 
självmordsförsök, måste den självmordsbenägne ha förtroende för polismannen. För 
att lyckas med detta bör polismannen både visa att han lyssnar och har empati. Att 
polismannen till att börja med t.ex. säger: ”Du tänker ta livet av dig?” till någon som är 
på väg att ta självmord kan vara en bra början. Likaså kan fraser som ”Hur är det?” 
eller ”Vad är problemet?” och andra öppna frågeställningar245 vara lämpliga. Dessa 
frågor får förhoppningsvis den psykiskt sjuke att prata genom att han inte bara kan 
svara ”ja” eller ”nej” på frågorna. Genom att polismannen lyssnar och visar att han 
förstår den psykiskt sjuke kan ett förtroende byggas upp. När väl polismannen har 
lyckats få den psykiskt sjuke till en nivå där denne är påverkbar och lyssnar gäller det 
att hitta argument. Polismannen måste finna skäl och föra ett resonemang som utgår 
från den psykiskt sjukes världsbild och behov.  
 
                                                 
245 Varför, när, hur etc? 
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I vissa fall blir det nödvändigt att ta till våld. En polisman uttryckte: 
 
”När de börjar flåsa är det bästa att hoppa på dem direkt.” 
 
Det är viktigt att polismannen läser av situationen och om det är möjligt att det är han 
som väljer och har initiativet om det blir aktuellt att använda våld.   
 
Det är inte ovanligt att en patient uppvisar ett helt annat beteende när denne väl 
kommer till ett sjukhus. Om t.ex. patrullen hållit fast den psykiskt sjuke under en 
längre sträcka så är det inte osannolikt att hans krafter för tillfället är slut. Läkaren får 
då en helt annan bild av patienten än polispatrullen, som kanske brottats med patienten 
över en halv timme. Polispersonal vittnar om att en läkares motivation att 
tvångsomhänderta en person kan öka kraftigt om läkaren själv har varit med vid 
ingripandet: 
 
”Vi hade med oss en doktor och han fick en spark av patienten. Han blev arg och slet genast fram två 
sprutor och man vart lite rädd att han skulle göra något dumt….. Om doktorn är med vid ingripandet 
finns större förutsättningar för att han kommer att förstå att personen är sjuk.” 
 
Eftersom en läkare vanligen inte är med patrullen när en patient omhändertas måste 
polismannen kunna förmedla patientens uppträdande på ett så fullständigt och 
trovärdigt sätt som möjligt (se vidare avsnittet att föredra ärende för beslutsfattare). 
 
 
Att rädda liv och minimera omfattning på skador: 
 
Anna Ekeroth och Fredrik Påhlsson fick givetvis köra patienten till S:t Görans sjukhus istället för till 
Huddinge sjukhus. Det hade tagit tid och både Anna Ekeroth, som körde, och Fredrik Påhlsson som 
satt på radioplatsen var irriterade över att de fått ägna sig åt ren taxiverksamhet. ”Vad har hänt här 
då?”, sade Anna Ekeroth samtidigt som hon bromsade in, slog på blåljusen och parkerade bakom 
mopeden som låg på vägen. En kvinna i trettiårsåldern satt bredvid en ung kille som låg och jämrade 
sig på marken. Fredrik Påhlsson öppnade bakluckan och hämtade akutsjukvårdsväskan. Anna Ekeroth 
var redan framme hos den skadade killen, satte sig ner på huk och lade sin hand på killens axel och 
frågade vad som hänt och vart han hade ont. 
 
En polisman måste kunna ta hand om skadade personer246 och även styra upp det 
inledande arbetet på en olycksplats. Skadorna kan varierar i omfattning. Det är viktigt 
att polismannen gör en snabb medicinsk bedömning av vilka som först är i behov av 
vård. Det finns även ett krav av att polismannen, när det t.ex. rör sig om en 
trafikolycka, försöker förhindra ytterligare olyckor genom att göra andra trafikanter 
uppmärksamma.  
 
Om det rör sig om ett brott så måste polismannen göra en bedömning när de 
brottsutredande åtgärderna kan börja vidtas. Att rädda liv går före att få tag i en 
gärningsman.  
 
 
                                                 
246 Åtgärder som ingår i ABC (Andning, Blödning, Chock), men även att kunna hantera andra former av 
tillstånd, t.ex. astma och falsk krupp. 
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Att mentalt förbereda sig och ha en dialog med kollega: 
 
Anna Ekeroth och Fredrik Påhlsson hade just avslutat arbetet med mopedolyckan, och vinkade åt 
bärgarkillen som lämnade platsen med mopeden på flaket när länskommunikationscentralen behövde 
radiobilar till en annan trafikolycka.  
”Då behöver 70 bilar till Vårby backe, trafikolycka. Minst en person fastklämd, kom”.  
”7337, Masmo, kom”, svarade Fredrik Påhlsson. Anna Ekeroth slog på sirenen och körde mot 
olycksplatsen. ”Det kan nog vara en seriekrock”, sade Fredrik Påhlsson och fortsatte: ”Varnar du 
andra trafikanter, så kollar jag skadorna på de inblandade?”.  
”Visst” svarade Anna Ekeroth.  
”Hoppas inte bilar har vält och det är barn inblandade”, sade Fredrik Påhlsson.  
”Usch, det får vi verkligen hoppas att det inte är, men det är väl bäst att vara förberedd.” 
 
Polismannen hamnar i olika typer av situationer. Det kan vara allt ifrån att 
polismannen själv utsätts för fara till att han får se allvarligt skadade och döda 
människor. Det är inte ovanligt att polismannen möts av starka känslor, både sorg och 
aggressioner.  
 
Det är viktigt att polismannen är mentalt förberedd på att hamna i olika scenarier, men 
även att han själv är beredd att agera. Att polismannen, likt en idrottsman, mentalt har 
sett sig själv vidta vissa handlingar, t.ex. att använda skjutvapnet mot en människa 
eller en hund i en hotfull situation. Om inte polismannen är tillräckligt mentalt 
förberedd på att hamna i stressade och hotfulla situationer ökar risken för 
felbeteenden, som kan få mycket allvarliga konsekvenser både för honom själv och 
andra människor. 
 
En färdighet som polismannen bör behärska är att genom en dialog med kollega 
hamna på en lämplig mental nivå inför ett ingripande. När en patrull t.ex. stoppar en 
bil är det önskvärt att polismännen kan göra varandra uppmärksamma på deras 
respektive uppfattningar om en eventuell hotbild. Om en polisman får indikationer på 
att allt inte står rätt till i samband med ett ingripande, eller att patrullen är på väg till en 
adress där polismannen vet att det varit bråkigt förut, är det av vikt att denna 
informerar sin kollega.  
 
Polismannen bör sträva efter att få kollega på samma mentala nivå. ”Känner du igen 
det här registreringsnumret?”, ”Här måste vi vara beredda!”, ”Får du också vibbar på 
den här bilen?” är exempel på frågeställningar och påståenden som bör förekomma. En 
polisman måste kunna förmedla sina farhågor till kollega. 
 
När det gäller anspänning finns dock en risk att polismannen i längden blir avtrubbad 
om han hela tiden tror att det värsta har hänt eller tror att det värsta skall hända. Det är 
bra om polismannen inte för ofta tror och förutsätter att något har hänt/skall hända, 
utan att han är relativt nollställd när han är på väg till ett jobb. Polismannen måste 
dock hela tiden vara mentalt förberedd på ”allt mellan himmel och jord”. 
 
Förutom att polismännen genom kommunikation hamnar på liknande nivå är det 
viktigt att på andra sätt mentalt ha förberett ett ingripande. Polismännen måste veta var 
de har varandra, och använda varandra som bollplank. Frågor som: ”Hur brukar du 
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göra?” kan vara bra att ställa för att ett ingripande senare skall gå smidigt. Att känna 
till kollegas tankar, beteenden och förhållningssätt blir en viktig del för att vara 
mentalt förberedd på hur polismannen själv skall agera och vad som förväntas av 
honom vid ett ingripande. 
 
 
Att mäkla fred och lösa problem: 
 
Det var tisdag. Anna Ekeroth och Fredrik Påhlsson hade varit lediga några dagar. Fredagens 
trafikolycka hade inte varit så allvarlig, men den hade tagit tid och när patrullen varit klara hade det 
varit dags att sluta. Under helgen hade det varit ytterligare ett sexuellt ofredande, det sjunde på kort 
tid.  
 
Klockan var strax efter halv sju på kvällen när Anna Ekeroth stannade polisbilen utanför Robbans 
pizzeria. Fredrik Påhlsson var på väg ut ur bilen när det karaktäristiska ljudet av uppkopplingen av 
ett allanrop hördes i polisradion. ”Inte nåt jobb nu, jag är skithungrig” sade Fredrik Påhlsson 
samtidigt som han avslutade meningen med en tung suck. ”70 behöver bilar till Vetevägen, pågående 
bråk. Ett gäng ungdomar som försöker ta sig in i en lägenhet, kom”. Fredrik Påhlsson och Anna 
Ekeroth väntade med att svara, men det var bara en radiobil till som svarade på anropet så de kände 
sig tvingade att också anmäla sig på radion. Maten fick vänta. Fredrik Påhlsson och Anna Ekeroth 
kom fram strax före patrull 7410 från Huddinge. Det visade sig att det var en femton årig tjej som 
hade ringt 112. Det var lugnt på plats och patrull 7410 kunde åka därifrån. Tjejen som ringt fanns i en 
lägenhet och Fredrik Påhlsson och Anna Ekeroth var i sällskap med ett helt gäng ungdomar när de 
skulle gå in i port nummer åtta, där tjejen bodde. ”Vi svarar på frågor sen”, sade Fredrik Påhlsson 
och fortsatte med att i bestämd ton säga: ”Ni får vänta här!”. Det gick bra. Det var bara någon av 
ungdomarna som trots detta ville följa med patrullen genom att hitta på en dålig ursäkt, ursäkter som 
Fredrik Påhlsson genast avfärdade.  
 
Anna Ekeroth ringde på ringklockan. Dörren öppnades av femtonåriga Maria.  
”Hej, du hade ringt?”, sade Anna Ekeroth.  
”Ja”, sade Maria  
”Så här kan det inte hålla på!” sade Marias mamma som hade dykt upp i hallen. Hon var upprörd.  
”Kan vi komma in?”, frågade Anna Ekeroth.  
”Kom in.”, svarade Marias mamma. Patrullen gick och satte sig i köket tillsammans med Maria och 
hennes mamma. Det visade sig att det var en tjej som hade hotat Maria och tjejen hade fått med sig 
gårdens ungar som bl.a. hade kastat upp saker på balkongen, ringt och knackat på ytterdörren och 
skrikit genom brevinkastet. Orsaken till bråket var att Maria hade kommit ihop sig med en ett år yngre 
tjej, Sabina. Denna Sabina påstod att Maria skrivit att Sabina var en hora på en vägg. Maria sade att 
hon inte gjort detta, men Sabina trodde inte henne. Anna Ekeroth och Fredrik Påhlsson tittade på 
varandra.  
”Sitter Ni kvar så skall vi bara ut i hallen och diskutera hur vi skall lösa det här”, sade Fredrik 
Påhlsson samtidigt som han reste på sig. Anna Ekeroth följde med honom ut i hallen.  
”Det här kommer ju inte lösa sig med en anmälan. Det är ju inget direkt allvarligt brott, men jag har 
en känsla av att det kommer att fortgå och att fler patruller kommer få åka hit. Vad tycker du? Skall vi 
ordna ett möte med Sabina och Maria och respektive föräldrar, senare ikväll?”, frågade Fredrik 
Påhlsson.  
”Det låter bra, men vi får ju säga att det inte är säkert att det blir av om det händer allvarligare saker 
som vi måste ta oss an”, svarade Anna Ekeroth. De bägge poliserna gick åter in i köket och berättade 
om deras förslag. Både Maria och hennes mamma var lite osäkra. Men efter en stund så förstod de 
varför det var viktigt att träffas och med hjälp av en skolkatalog och polisens datasystem fick patrullen 
snabbt reda på Sabinas hela namn och adress.  
 
Efter att ha svarat på en hel del frågor som ungdomarna på gården utanför Marias port hade, gick 
Fredrik Påhlsson och Anna Ekeroth till Sabinas hemmaadress. Sabina var dock inte hemma, utan var 



Kap 6 – Polisers yrkeskunskap 

 - 171 -

på körsång. De kom överens med Sabinas mamma att de skulle träffas på parkeringsplatsen utanför 
där Maria bor klockan halv nio, med reservation för att polispatrullen skulle bli upptagen av något 
annat. Anna Ekeroth ringde till Maria. Det var Marias mamma som svarade och de kom överens om 
att Sabina och hennes mamma tillsammans med polispatrullen skulle komma hem till dem strax efter 
halv nio. Om nu inte polispatrullen hamnade i något viktigare ärende. Anna Ekroth och Fredrik 
Påhlsson rullade iväg från Vetevägen. Det var en knapp timme tills de skulle vara där igen.  
 
Efter att patrullen klarat av ett snatteri på Maxi stormarknad och fått i sig mat parkerade de åter bilen 
på Vetevägen. Sabina och hennes mamma var redan där. Sabina och hennes mamma gick tillsammans 
med patrullen och ringde på dörren till lägenheten där Maria bodde. De släpptes in och Anna Ekeroth 
inledde mötet. De bägge tjejerna fick först självständigt redovisa hur de hade upplevt händelsen och 
orsaken till bråket. Därefter startade en diskussion. Innan de hade hunnit så långt hade ett gäng 
ungdomar ställt sig på en kulle utanför köksfönstret och gjorde vågen och skrek. Det var dessa 
ungdomar som Anna Ekeroth och Fredrik Påhlsson träffat på tidigare på kvällen utanför Marias port 
och flera av dem, visade det sig, hade varit med Sabina när hon bråkat med Maria. Fredik Påhlsson 
lämnade lägenheten. Ungdomarna skulle bort. De störde. Efter en stund lämnade även Anna Ekeroth 
lägenheten, men Sabina och hennes mamma stannade kvar. Diskussionen hade utvecklats så bra att 
behovet av en polismans närvaro hade minskat. När Anna Ekeroth kom ut på gården, log hon. Hon 
såg att Fredrik Påhlsson hade fått de dryga femtontalet ungdomar att sätta sig ner framför honom på 
två led. Han var i färd med att hålla en lag och rätt lektion. När Fredrik Påhlsson och Anna Ekeroth 
något senare var på väg till bilen var det två tjejer som ville prata med polismännen. Dessa tjejer 
hade träffat Fredrik Påhlsson och Anna Ekeroth på Tallidsskolan när de berättade om att 
ungdomarna skulle ha ögonen öppna om det såg någon gubbe på cykel som verkade bete sig konstigt. 
De två tjejerna hade sett en gubbe stå och stirra på dem när de var på väg till skolan i fredags. 
Samma gubbe hade tjejerna sett dagen efter uppe vid Eriksberg. Han hade sällskap med en annan 
gubbe. Tjejerna trodde att de bägge gubbarna pratade finska. De hade burit på varsin likadan 
mörkgrön kasse. 
 
En central förmåga hos polismannen är att han kan lösa problem. Det räcker kanske 
inte med att skriva en anmälan eller lagföra en viss person, även om det i vissa fall kan 
vara en lösning.  
 
I ovanstående exempel hade givetvis en enkel metod varit att skriva en anmälan och 
sedan åka från platsen, men som bl.a. Banton menar så bör polisen se sin roll som 
fredsmäklare, snarare än att fokusera på repressivt arbete. Att polismannen löser ett 
uppkommet problem är av stor betydelse, menar Banton, annars tappar allmänheten 
lätt förtroendet för polisen (Banton, 1974). Liknande synpunkter framförs av Wilson 
som skriver att polisens verksamhet främst inte handlar om att hantera lagen, utan att 
om att hantera människor. Poliserna skall försöka tillämpa en generell regel på en 
specifik situation och det är viktigt att polismannen vidtar en för situationen rätt 
åtgärd. Det, menar Wilson, får inte polismannen hjälp av genom att hitta lösningar i 
lagstiftningen, eftersom denna bara beskriver vad någon inte för göra, inte vad 
polismannen bör vidta för några åtgärder i en viss situation (Wilson, 1968). 
 
I exemplet ovan och i många andra fall finns det risk att en uppkommen situation 
eskalerar om inte polismannen vidtar en lämplig åtgärd. Brodeur (1998) framför att det 
är lika viktigt att polisen reagerar tidigt på ett problem och vidtar åtgärder mot detta 
som att en läkare hittar och behandlar en patients cancer på ett tidigt stadium.  
 
Problemet som polismannen ställs inför behöver inte, som i exemplet ovan, utgöras av 
en konflikt mellan två personer. Det kan istället t.ex. röra sig om upprepad 
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skadegörelse i ett område. Även i detta fall är det viktigt att agera på ett tidigt stadium. 
Wilson och Kelling (1982) konstaterade att om man inte lagar ett trasigt fönster så 
kommer det resultera i fler trasiga fönster och att problem i ett område kommer att öka 
i omfattning om inte polisen vidtar åtgärder mot dessa.  
 
Det finns många forskare som pekar på vikten av att polisen arbetar problemorienterat 
för att man skall komma tillrätta med olika typer av problem, t. ex. Goldstein (1990), 
Knutsson (2003), Knutsson & Søvik (2005) och Torstensson & Wikström (1995). 
 
Jag har delat upp det problemorienterade polisarbetet i två varianter (Holgersson, 
2000), som har att göra med tidsåtgången. För många närpoliser/ordningspoliser kan 
det vara svårt att lägga ner den tid som krävs för att bedriva en viss typ av 
arbetsuppgifter, t.ex. att närvara vid inplanerade möten och att göra mer djupgående 
analyser av problem och utforma lösningsförslag utifrån den framtagna problembilden. 
Det finns närpoliser som kan avsätta den tid som krävs för att bedriva denna typ av 
problemorienterat polisarbete. Det förutsätter att polismannen kan arbeta relativt247 
ostört och målinriktat. En viktig del av detta arbete är att ta hjälp av och samarbeta 
med andra aktörer i samhället. Det kan gå ut på att få vissa problem bortbyggda, vilket 
ställer krav på kunskapar om olika former av brytskydd, larm och hur t.ex. 
parkeringsgarage lämpligen utformas248 etc. I andra fall handlar det om att ta hjälp av 
andra för att få tag i en viss gärningsman eller för att komma tillrätta med t.ex. 
problem med fritidshusinbrott eller personrån. Arbetsmetoderna kan således både vara 
förebyggande och repressiva. 
 
Trots att många polismän har svårt att i förväg kunna avsätta sammanhängande tid för 
problemorienterat polisarbete kan de ändå arbeta problemorienterat. För det första kan 
polismännens åtgärder ingå i en mer långsiktigt strategi. Ett repressivt exempel på 
detta är då polis byggt upp ett samarbete med fritidshusägare, där de ringer ett visst 
nummer om de ser något mystiskt och att de yttre tjänstgörande poliserna är väl insatta 
i fritidshusinbrotten, vad gäller t.ex. tidigare tillvägagångssätt, intressanta fordon och 
intressanta individer. Deras repressiva arbete ingår i en mer långsiktigt strategi. Ett 
liknande exempel är då utredningspersonal fått fram ett signalement på misstänkta 
personrånare och polismännen i yttre tjänst försöker identifiera och fotografera 
personer som stämmer överens med signalementet. Ett förebyggande exempel är då 
polismännen har med sig broschyrer om rattkryckor eller ger råd och tips om hur 
boende bör utforma skalskyddet, i samband med att polismännen kommer i kontakt 
med boende i ett område som varit särskilt utsatta för bilstölder eller inbrott i bostäder. 
För det andra behöver inte polismännen åtgärder ingå i en mer långsiktigt strategi, 
deras åtgärder kan vara fristående. Det handlar istället om att polismännen har fokus 
på att lösa problem snarare än att bara notera ett problem genom en anmälan eller 
minnesanteckning. I många fall finns det nämligen möjlighet att initiera en 
problemlösning, t.ex. ordna ett litet föräldramöte, låta ungdomar hämta städmaterial 

                                                 
247 Att jag använder ordet ”relativt” har att göra med att tidsåtgången varierar. I de fall det krävs omfattande 
samverkan med externa intressenter i form av möten, så måste polismannen kunna boka upp en stor andel möten 
på förhand och inte bli ryckt till annan typ av tjänstgöring. 
248 Se t.ex. Lindh (2000) och Bo Tryggt 01 (Polismyndigheten i Stockholms län, 2001)  
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och städa upp efter sig i samband med klotter, låta gärningsman träffa brottsoffer, 
mäkla fred mellan olika parter etc. Åtgärder som går snabbt att genomföra och som 
yttre tjänstgörande närpoliser/ordningspoliser kan genomföra inom ramen för sin ofta 
tidskritiska och svårplanerade arbetssituation. 
 
 
Att bedriva inre spaning och använda sig av uppgifter i bl.a. IT-system: 
 
Fredrik Påhlsson slog sig ner framför datorn. Det var fredag. Fredrik Påhlsson och Anna Ekeroth 
hade jobbat ett par timmar. Som vanligt tog det irriterande länge att logga in. Datorerna hade 
dessutom en förmåga att krångla när Fredrik Påhlssons satt framför dem. Och det var inte ovanligt att 
Anna Ekeroth fnissade åt spektaklet. Fredrik Påhlsson var helt enkelt inte en vän av tekniken. Efter ett 
tag var både Anna Ekeroth och Fredrik Påhlsson inloggade och kunde börja göra slagningar. 
Sannolikt bodde personen som gjorde sig skyldig till sexuella ofredanden nära det område som han 
överföll småtjejerna. Det kunde tänkas att han jobbade där, eller enbart var på tillfälligt besök, men 
det troliga var att han mer stadigvarande vistades där, eftersom överfallen skett vid så olika tillfällen 
och ganska kontinuerligt under tre veckor. De visste att Kut:en249 redan hade gjort slagningar för att 
försöka hitta någon som bodde i områden som blivit dömd eller varit misstänkt för liknande brott. 
Kut:ens dataslagningar hade givit några träffar, men utseendet på dessa individer stämde inte alls 
med signalementet som de överfallna flickorna lämnat. Fredrik Påhlsson började ta fram alla 
manspersoner mellan tjugo och femtio år som var skrivna i Eriksberg och som hade ett finskklingande 
namn. Tjejerna som patrullen hade träffat på Vetevägen i tisdags hade ju berättat att de trodde att 
männen pratade finska med varandra. Varken Fredrik Påhlsson eller Anna Ekeroth hade hunnit skriva 
någon minnesanteckning om vad tjejerna sagt, dessutom var ju uppgifterna ganska vaga. Sedan förra 
arbetspasset hade ytterligare ett överfall skett, det åttonde på tre veckor. Beskrivningen som 
huvuddelen av de överfallna flickorna lämnat, likaså flickorna på Vetevägen, gav intrycket av att 
gärningsmannen såg härjad ut. Fredrik Påhlsson antog att gärningsmannen förekom i polisens 
register. När Fredrik Påhlsson fick fram ett finskklingande namn, skrev han upp personnumret och 
lämnade det vidare till Anna Ekeroth som gjorde andra slagningar: Var personen straffad tidigare? 
Hade personen blivit lobbad250? Förekom personen i polisens register? Om personen hade pass, eller 
var daktad251 stämde längden med gärningsmannens ungefärliga längd?  
 
De mörkgröna påsarna som männen bar på var sannolikt systempåsar. Om de hade haft fest i lördags 
hade kanske någon som bodde i samma trapphus ringt och klagat. Fredrik Påhlsson gick över till att 
slå i Storm. Han gick igenom alla fall i Eriksberg som anmälts om störande grannar de senaste 
månaderna. Han hittade flera fall där det bodde finsktalande personer i en port där det återkommande 
gånger varit klagomål på störande grannar. Det hade varit ett klagomål i lördags. Anna Ekeroths 
slagningar visade att två personer med finskklingande namn, som bodde i detta trapphus, förekom i 
polisens register och deras längd stämde med gärningsmannens förmodade längd. Detta gjorde de 
mer intressanta. Fredrik Påhlsson beställde bilder på dem. 
 
Polismannen måste ha en förmåga att utnyttja de uppgifter som finns i polisens IT-
system. De vanligaste är att polismannen undrar över ett visst registreringsnummer 
eller vill fastställa någons identitet i de fall en person saknar legitimation.  
 
Polismannen bör också ha en förmåga att bedriva inre spaning, där en stor del av 
denna spaning går ut på att polismannen använder sig av de polisiära IT-systemen. Ett 
exempel är när någon är efterlyst. Genom att använda sig av IT-systemen kan 

                                                 
249 Kriminalunderrättelsetjänsten. 
250 Omhändertagande av berusad person. 
251 Att polisen tagit bilder, fingeravtryck etc. 
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polismannen få olika uppslag var personen kan uppehålla sig, och vem personen kan 
tänkas umgås med, vilket påverkar möjligheterna för polispatrullen att få tag i den 
efterlyste. Ett annat exempel på inre spaning är när en polis genom dataslagningar och 
genom att titta på olika former av fotografier försöker få fram en skäligen misstänkt 
för ett visst brott.   
 
 
Att agera förebyggande: 
 
Anna Ekroth hade flera namn kvar att kolla upp, och varken Fredrik Påhlsson eller Anna Ekeroth 
hade hunnit börja med att göra slagningar för att undersöka om det fanns personer med 
finskklingande namn i Eriksberg som i sin tur var länkade till intressanta personer. Patrullen var 
tvungen att börja avrapportera de ärenden de hitintills hade varit involverade i för att hinna till 
Huddinge centrum. De hade för avsikt att ställa sig utanför krogen, för att på ett tidigt stadium plocka 
bort orosmoment. Det hade varit mycket bråk i Huddinge den senaste tiden och de patruller som var i 
yttre tjänst i Botkyrka och Huddinge fick hjälpas åt för att försöka komma tillrätta med problemet. 
Fredrik Påhlsson hade hört att Huddingepatrullen fick ta sig an ett kvinnomisshandelsfall, så de skulle 
nog vara upptagna en stund.  
 
Även om åtgärder som hamnar under denna punkt kan ingå som en strategi att lösa 
problem och därmed borde höra till avsnitt ”Att mäkla fred, att lösa problem” har jag 
ändå valt att redovisa dessa åtgärder som en separat punkt. Att vidta förebyggande 
åtgärder är centralt i polisarbetet och dessa åtgärder kan vidtas utan att det har 
upprättats någon speciell åtgärdsplan. Det kan gälla att hjälpa en viss målsäganden att 
komma tillrätta med ett visst problem.  
 
Punkten hänger givetvis intimt samman med avsnitt ”Att kunna urskilja det avvikande, 
att kunna typologisera individer, föremål och händelser”, och liksom som i avsnittet 
”Att bygga upp en misstanke” krävs det att polispersonalen har kunskap om 
lagstiftning och känner till olika rutiner. Åtgärder som hamnar under denna punkt är 
t.ex. PL 13 § (Avvisa, avlägsna eller omhänderta någon), LOB (omhänderta berusad 
person), PL 19 § 2 st (Kroppsvisitation för att hitta bl.a. farliga föremål) och ringa 
narkotikabrott. Det handlar mycket om att patrullen skall vara på rätt ställe vid rätt 
tidpunkt. Det ställer krav på att polismannen känner till området han arbetar i, både 
vad gäller geografi och problembilden, men det innefattar även en kännedom om 
brottsbenägna individer.  
 
 
Att visa pondus och inge respekt: 
 
Den långa killen tjafsade med ordningsvakten. Han gick till slut iväg från entrén, men knuffade till en 
annan person ett tiotal meter utanför krogen. Anna Ekeroth och Fredrik Påhlsson var snabbt framme 
och kunde avstyra ett bråk mellan de två personerna. Anna Ekeroth tog ett allvarligt snack  med den 
långa ilskna killen. Fredrik Påhlsson gick undan och pratade med personen som hade blivit knuffad. 
Polismännen hade hela tiden uppsikt över varandra. Avståndet mellan dem var dryga tjugo meter. 
Personen som Fredrik Påhlsson pratade med var lugn. Han hade bara blivit irriterad över att få en 
knuff. Han började lomma hemåt med sin tjej. Fredrik Påhlsson började gå mot Anna Ekeroth. 
Fredrik Påhlsson visste att Anna Ekeroth hade pondus, så kunde inte hon övertyga killen om att gå 
skulle sannolikt inte heller han lyckas. Men att stå två poliser bredvid varandra kunde ibland vara ett 
starkt argument i sig. 
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För att polismannen skall kunna lyckas i vissa situationer är det viktigt att han kan visa 
pondus. Flera polismän menar att det inte handlar om att skrika och peka med hela 
handen utan: 
 
”Man skall vara en auktoritet istället för auktoritär. Man skall utstråla trygghet.” 
 
Det är svårt att definiera i ord hur detta skall uppnås. Det har bl.a. att göra med  
kroppshållning och röstläge. Att polismannen utstrålar både trygghet och 
självförtroende. 
 
Vid intervjuer har det framkommit att polispersonalens sätt att använda blicken är 
viktig: 
 
”Våga titta i ögonen. Våga ha kvar blicken. Våga visa att du menar allvar med det du säger.” 
 
Smångs (2001) skriver under ett avsnitt med rubriken: ”Den nödvändiga auktoriteten” 
att personal under intervjuer framförde att: 
 
”Det är livsfarligt att jamsa med, gör man det står man till slut med en okontrollerbar folkmassa, som 
försöker sig på fritagningsförsök och gud vet allt.”  
 
Professor Kirkham utbildade sig, vilket jag tidigare skrivit om, till polis och redan 
efter några timmar under det första passet upptäckte han att det inte är ovanligt att 
vissa individer uppfattar vänlighet som ett tecken på vekhet och tar det som en 
inbjudan till att kunna angripa polismannen, antingen genom ett respektlös beteende 
eller genom våld. Det var en full person som vägrade gå ut från en bar och Kirkham 
var den som tog initiativet i patrullen och tilltalade mannen på ett artigt sätt eftersom 
han visste att han var väl utbildad att bemöta människor: 
 
”’Excuse me, sir’, I smiled pleasantly at the drunk, ‘but I wonder if I could ask you to step outside and 
talk with me for just a minute?’... Suddenly without warning he swung at me, luckily missing my face 
and striking me on the right shoulder. I couldn’t believe it. What on earth had I done to provoke such 
a reaction? .... Before I could recover from my startled condition, he swung again..... For the first time 
in my life, I encountered individuals who interpreted kindness as weakness, as an invitation to 
disrespect or violence.”(Kirkham, 1974) 
 
Holmberg (1999) redovisar att det är viktigt att polisen uppträder på ett sätt så att 
allmänheten inte mister respekten för polisen, vilket kan vara fallet om polismannen 
uppvisar ett alltför tolerant beteende (ibid.). Liknande slutsatser har Kirkham dragit 
och exemplifierar det hela med ett fall där en person hade dubbelparkerat en bil och 
när de sade till personen att flytta bilen så började denne att skrika att polismännen 
skulle strunta i det hela och att de inte skulle kunna få honom att flytta bilen 
någonstans. Polismännen agerade vilket resulterade i ett stort slagsmål. Kirkham 
(1974) skriver:  
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”As a criminology professor, some months earlier I would have urged that the police officer who was 
now myself simply leave the car double-parked and move on rather than risk an incident. As a 
policeman, however, I had come to realize that an officer can never back down from his responsibility 
to enforce the law. Whatever the risk to himself, every police officer understands that his ability to 
back up the lawful authority which he represents is the only thing which stands between civilization 
and the jungle of lawlessness.” (ibid.) 
 
 
Att lämna ett allvarligt meddelande: 
 
”7337, 70, kom”.  
”7337, Huddinge centrum, kom” 
”Ja, 7337, stationsbefälet vill att Ni ringer upp, kom”  
”Det är uppfattat, kom”  
”Klart slut” 
 
Fredrik Påhlsson tog fram mobiltelefonen och ringde upp stationsbefälet Ivar Thorwaldsson. En 
sextonårig kille hade gripits för en ganska allvarlig misshandel. Stationsbefälet ville att patrullen 
skulle underrätta och eventuellt skjutsa killens mamma till polisstationen. Killen var tidigare 
ostraffad. Anna Ekeroth och Fredrik Påhlsson gick till bilen och rullade iväg mot den villa i 
Fullerstaområdet, där mamman intet ont anade just hade somnat. Både Fredrik Påhlsson och Anna 
Ekerorth såg sammanbitna ut. Det här var aldrig roligt. Som tur är du ju ingen som dött den här 
gången, tänkte Fredrik Påhlsson när de parkerade polisbilen utanför det röda tegelhuset. Det var 
kolsvart.  
”Undrar om nån är hemma?”, frågade Anna Ekeroth. När patrullen hade ringt på för andra gången 
hördes steg i trappen. En nyvaken kvinna i 45 års åldern öppnade.  
”Vad är det som har hänt?”, fick kvinnan ur sig. Hon såg chockad ut.  
”Marcus är tyvärr gripen för en allvarlig misshandel vid Herons city i Kungens kurva. Vi skulle gärna 
vilja att du följde med till polisstationen och närvarade i det förhör som skall hållas med Marcus”, 
sade Fredrik Påhlsson ganska formellt. Innan han hade hunnit mer än en mening hade han blivit 
avbruten av mamman som ropade till: ”Herre Gud!” innan hon satt sig ner tungt på en pall i hallen. 
Hon höll sina händer framför ansiktet. Anna Ekeroth hukade sig ner och lade sin arm runt mamman. 
 
Polismannen måste ha en förmåga att lämna ett allvarligt meddelande. Det är en svår 
avvägning mellan att vara hänsynsfull och samtidigt på ett klart sätt tala om vad som 
hänt. Det kan röra sig om ett meddelande om att en närstående dött eller har blivit 
allvarlig skadad eller att någon släkting har försvunnet från ett ålderdomshem. Hur den 
närstående reagerar är svårt att förutse. Polismannen får anpassa sitt bemötande efter 
reaktionen hos den närstående (se avsnittet ”Att visa brottsoffer empati”). En vanligt 
förekommande chockreaktion är att personen vill förtränga informationen. Det är 
därför viktigt att polismannen inte är ”luddig”, utan är rak och klar, trots att detta kan 
vara påfrestande. 
 
 
Att agera vid ett angrepp: 
 
Mamman ville ha med sig sin bil, men var så upprörd att hon inte klarade av att köra bilen, så Anna 
Ekeroth körde den ljusgula Volvon till polisstationen. Fredrik Påhlsson hade just stannat när det 
sprakade till på polisradion.  
”70 behöver bilar till Flemingbergs centrum, slagsmål” 
”7337, Flemingsbergs polisstation, kom” 
”7450, Huddingevägen, kom” 
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”7337 och 7450, tydligen bråkar man utanför centrumet, kom” 
”7450, uppfattat, kom” 
”7337, uppfattat, kom” 
”Vi kör på öppen kanal tills vi vet omfattningen, kom” 
”7450, uppfattat, kom” 
”7337, uppfattat, kom” 
 
7450 kom först på plats. En kille var i färd med att sparka en person som låg ner på marken. 
Poliserna i radiobil 7450 sprang ut från polisbilen och tog tag i killen som sparkade på den liggande 
personen. Precis när Anna Ekroth och Fredrik Påhlsson kom fram till platsen såg de att poliserna i 
7450 blev angripna av ett tiotal ungdomar. Anna Ekeroth och Fredrik Påhlsson rusade ut ur 
polisbilen. Fredrik Påhlsson skrek med hög stämma: ”Backa!”, samtidigt som han drog sin batong. 
Några av ungdomarna backade något. En kille lades ner på marken, men en annan lyckades sparka 
Fredrik Påhlsson på benet och en tredje var hotfull och skrek: ”Ni skall dö Era jävla horor!”, till de 
två kvinnliga poliserna i radiobil 7450. I detta läge kom ytterligare en polisbil till platsen och 
ungdomsgänget drog sig tillbaka ett tjugotal meter. 
 
En polisman måste både våga och kunna agera om han blir utsatt för ett brottsligt 
angrep. Det är i dessa fall synnerligen viktigt att uppträda bestämt (se avsnitt ”Att visa 
pondus”) och vara mentalt förberedd (se avsnitt ”Att mentalt förbereda sig och ha en 
dialog med kollega”). Klockars och Green (1991) menar att duktiga poliser är 
återhållsamma med att bruka makt. Men när omständigheterna kräver det, brukar de 
makten på ett väl övervägt sätt – inte för lite, inte för mycket. Man lär sig inte dessa 
färdigheter först och främst genom att kunna mesta möjliga karate eller 
vapenhantering, utan genom att utveckla människokunskapen (ibid.). 
 
Polismän har under intervjuer vittnat om att det kan vara en fördel av att ge intrycket 
av att vara tokig och farlig så att aggressiva personer blir osäkra på vad polismannen 
kan ta sig för. Att andra får intrycket av att polismannen när som helst kan ta till våld 
kan minska risken för våld. Jag har råkat ut för sådana situationer under deltagande 
observation. Andra forskare har gjort liknande iakttagelser: 
 
“Another primary orientation of police routines is to manipulate their public image as ready to use 
violence if necessary.” (Skolnick, 1966) 
 
 
Att ha ett säkerhetstänkande: 
 
Killen som hade sparkat Fredrik Påhlsson började springa. Anna Ekeroth sprang efter. Fredrik 
Påhlsson låg på en annan kille och ropade på radion att det krävdes ytterligare patruller till 
Flemingbergs centrum. Anna Ekeroth var duktig att springa. Hon höll ett avstånd på cirka tjugo meter 
till killen och ropade på radion var hon befann sig. Det fanns ingen anledning att göra ett ingripande 
själv. De sprang in på en parkeringsplats. Belysningen var dålig. Det var skumt. Plötsligt stannar 
killen som Anna Ekeroth jagar. Han tar ett par snabba steg mot Anna och höjer knytnäven. Han 
ropar: ”Här får du snuthora!”. Det var ungefär det hann han göra innan Anna Ekeroth hade duttat  
lite pepparspray i hans ögon, men effekten kom direkt. Killen ramlade ner på marken och började 
skrika. Anna Ekeroth sade lugnt: ”Du - har du lärt dig nåt av det här?”. Hon väntade några sekunder 
och lät sin mening sjunka in, sedan fortsatte hon ”Du har fått pepparspray i ögonen som du kanske 
känner. Och vi skall få bort det med vatten, men du har ju valt att springa en lång bit. Och vattnet har 
jag i radiobilen.”  
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Ett säkerhetstänkande har många dimensioner. Det säkraste är sannolikt att sitta på 
polisstationen med en tung skyddsväst, hjälm etc. påtagen. Men så fort polismannen 
skall agera är det hela tiden en avvägning av vilka risker polismannen tar för att kunna 
utföra arbetsuppgiften.  
 
Säkerhetstänkandet kan ta olika uttryck. Det kan omfatta val av personlig 
skyddsutrustning. Det kan ha att göra med bilkörningen, att inte utsätta sig själv, 
kollegan och andra för onödiga risker. En annan förmåga är att se till att ha ”en eller 
flera patruller i ryggen”, att meddela ett behov av förstärkning i ett tidigt skede om 
polismännen misstänker att det finns en risk att en situation går överstyr och att ”ligga 
i bakvattnet” när polismännen har kollegor som är på väg till en viss adress eller vissa 
typer av jobb.  
 
Enkla regler som att undvika att gå för nära och med ryggen vänd mot ett tåg som 
lämnar en perrong, eller att vara observant så att inte polismannen får blomkruka eller 
något annat föremål på sig när han står nedanför ett höghus är ytterligare ett exempel. 
Andra forskare har beskrivit att polismän försöker rutinisera säkerhetstänkandet: 
 
“One way in which they routines their approach to interaction is to maximize their safety in the event 
of an attack. Thus, for example, police officers physically position themselves to be in the most 
advantageous situation if an attack materializes, even if the probalility of an assault is low.” 
(Skolnick, 1966) 
 
Vikten av mental förberedelse (se avsnittet ”Att mentalt förbereda sig och ha en dialog 
med kollega”) och väl inövade rutiner är stor, t.ex. stoppande av farlig person i fordon 
och genomsök efter person i olika typer av fastigheter. 
 
 
Att vidta utredningsåtgärder på brottsplats: 
 
Det var rörigt på plats. Personen som blivit sparkad åkte iväg med ambulans till Huddinge sjukhus. 
En patrull skulle få åka dit, men för tillfället hade alla tre patruller varsin frihetsberövad och 
dessutom stod Anna Ekeroth själv på en parkeringsplats vid Terapivägen och behövde transport av en 
gripen. Fredrik Påhlsson linkade fram till några personer som kanske hade sett bråket och kunde 
ställa upp som vittnen. Smärtan efter sparken kändes fortfarande. Han lyckades hitta tre personer som 
sett vad som hänt. Han tog snabbt telefonnummer, namn och personnummer. Trots att klockan var 
mycket så bad han dem vänta en kort stund. ”Det var inte läge att hålla förhör nu, utan att prata med 
Anna”, tänkte Fredrik Påhlsson. Anna Ekeroth meddelade dock att hon hade läget under kontroll, 
men att hon gärna ville ha en bil någorlunda snabbt där hon stod ensam med en gärningsman. Fredrik 
Påhlsson fick 7450 att åka ner till Anna Ekeroth och själv höll han tre mycket snabba vittnesförhör 
medan poliserna Stefan Holgersson och Lars Ahl som åkte i radiobil 7310 dels vaktade den som 
Fredrik Påhlsson brottat ner och som nu satt i radiobil 7337 och dels den person som satt bojad i 
deras radiobil.  
 
Fredrik Påhlsson var noga att få med det viktiga så att om möjligt en utredare slapp att hålla 
ytterligare förhör med vittnena. Killen med pepparspray var så pass lugn att 7450 kunde köra bägge 
de frihetsberövade och Anna Ekeroth till Fredrik Påhlsson i Flemingsbergs centrum. 7310 lämnade 
platsen med sin frihetsberövade för att så snabbt som möjligt ta sig till sjukhuset, medan 7450 väntade  
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på att Fredrik skulle hålla klart förhören och sedan följdes radiobil 7450 och radiobil 7337 åt till 
polisstationen. Killen med pepparsprayen fick sitta kvar i radiobil 7450, så 7450 fick åka först. Anna 
Ekeroth och Fredrik Påhlsson kunde därmed se om det blev problem under transporten in till 
polisstationen. 
 
Det är viktigt att polismannen har förmåga att vidta långt gående förstahandsåtgärder. 
Att göra klart så mycket som möjligt på plats underlättar utredningsarbetet. De initiala 
åtgärderna är mycket viktiga. Förhör, beslag av föremål, att avspärra områden eller 
säkra spår (se även avsnittet ”Att genomföra en teknisk undersökning”) och olika 
former av tvångsåtgärder är exempel på åtgärder som kan ingå i de långt gående 
förstahandsåtgärder. En stor del av kunskapen utgörs av teoretisk kunskap där 
framförallt regler för eventuella tvångsåtgärder och de objektiva och subjektiva 
rekvisit252 som är aktuella att känna till och att försöka styrka upp, vid olika typer av 
brott. Jag har tidigare redovisat att forskning visat att polismännen på brottsplatsen 
spelar en viktig roll för om ett brott skall klaras upp eller ej (Greenwodd & Petersilia, 
1975 och Skogan & Antunes, 1979). 
 
 
Att hantera egna känslor och stödja varandra (kollegor): 
 
Killen i Anna Ekeroths och Fredrik Påhlssons radiobil satt hela tiden och uttalade kränkande 
omdömen om de två polismännen. Det var inget som påverkade Anna Ekeroths eller Fredrik 
Påhlssons agerande negativt . Det var snarare så att Anna Ekeroth, som satt bak i polisbilen, blev 
ännu trevligare och ännu mer förstående. Killen hade svårt att hantera att inte polismännen 
reagerade på hans verbala påhopp.   
 
 
Kirkham (1974) framför att de personer som inte kapabla att ha fullständig kontroll 
över sina känslor i alla lägen skall inte fundera på att arbeta som ordningspoliser. Han 
har genom egen erfarenhet upptäckt att det kan vara svårt. Han berättar att de efter att 
ha avslutat ett mycket arbetsamt arbetspass, där de var ytterst nära att skadas allvarligt, 
åkte till en restaurang för att få tag i lite frukost när de hörde glaskross från en kyrka. 
De fick tag i två stycken ungdomar som sprang från platsen. Kirkham visade sin 
polislegitimation för den ena tonårskillen och frågade efter dennes identitet. Killen 
nonchalerade Kirkham och började gå från platsen: 
 
”The next thing I knew I had grabbed the youth by his shirt and spun him around shouting, ‘I’m 
talking to you, punk!’ I felt my partner’s arm on my shoulder and heard his reassuring voice beind me, 
‘Take it easy Doc!’’... silently for several seconds, unable to accept the inescapable reality that I had 
‘Lost my cool’.... Now here, I was, an ‘emotional control’ expert253, being told by a patrolman to ‘calm 
down!’” (ibid.)  
 

                                                 
252 Rekvisit: Förutsättning för gärnings straffbarhet, Svenska Akademins ordlista (1998). Objektivt rekvisit 
hänför sig till yttre förhållanden (vid stöld t.ex. att annans sak olovligt tillgripits.) Subjektivt rekvisit avser 
gärningsmannens psykiska inställning (t.ex. att gärningsman haft för avsikt att tillgripa ett föremål från någon 
annan). För att få en inblick i hur dessa begrepp används se t.ex. Dahlström, Nilsson & Westerlund (2001). 
253 (Egen kommentar:) Kirkham har i sin text nämnt att han tidigare har undervisat polismän i tekniker för att 
hantera känslor. 
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Polismannen måste ha en förmåga att hantera egna känslor, men givetvis påverkas han 
av det han ser och det han är med om. Att kunna prata om det man varit med om blir 
därför viktigt för att kunna bearbeta känslor och upplevelser. Finstad (2000) menar att 
i polisyrket, liksom för de flesta yrken, är verbal kommunikation och reflektion viktig. 
Hon är säker på att det vore sunt om det vore mer tradition att diskutera vardagens 
många göromål (ibid.). 
 
Det är viktigt att polisman också är uppmärksam på kollegor i omgivningen och har en 
förmåga att se om någon mår dåligt.  
 
 
Att avrapportera en händelse: 
 
Fredrik Påhlsson och Anna Ekeroth kom in i avrapporteringsrummet. Där satt redan personalen från 
radiobil 7450. Avrapporteringen skulle ta resten av passet för Anna Ekeroth och Fredrik Påhlsson. 
Stefan Holgersson och Lars Ahl i 7310 hade inte kommit tillbaka från sjukhuset, men Fredrik 
Påhlsson hade personnumret på målsäganden. Så han kunde påbörja arbetet med anmälan. Han hade 
dessutom tre förhör att skriva. Anna Ekeroth fick dokumentera de andra ärendena som de varit 
involverade i under kvällen. Hon kunde sedan fortsätta med dataslagningar för att försöka få fram 
intressanta namn inför kommande vecka, då man skulle diskutera och fundera ut en strategi för att 
komma tillrätta med de många sexuella ofredandena. Fredrik Påhlsson svor. Han hade glömt 
lösenordet till DurTvå, vilket fick Anna Ekeroth att le och det såg Fredrik Påhlsson. ”Ja, jag vet att 
jag är kass på datorer”, sade Fredrik Påhlsson trött. 
 
För att kunna avrapportera en händelse krävs främst teoretiska kunskaper om olika 
lagrum och de rutiner som kommer ifråga för en viss typ av brott eller händelse. Det 
blir också frågan om praktisk kunskap som att kunna hantera IT-system och uttrycka 
sig på ett förståeligt och precist sätt.  
 
I vissa fall kan det röra sig om att polismannen medvetet skriver en ”dålig” anmälan 
för att minimera belastningen på rättsväsendet (se avsnittet ”Att prioritera ärenden, 
effektivt resursutnyttjande”). Ett exempel på detta från deltagande observation: 
 
”Två patruller åker på ett ärende där några personer försöker tränga sig in i en lägenhet. Personerna 
har bland annat, enligt länskommunikationscentralen, hotat med att hälla bensin i anmälarens 
brevinkast. Den första patrullen träffar på fem ”A-lagare” som är synnerligen upprörda. En ung 
flicka, känd som mycket brottsaktiv, har tagit en plånbok för en ”A-lagare”. Den första patrullen får 
ut ”A-lagarna” ur trapphuset. En polisman går in till familjen där den unga brottsaktiva tjejen bor. 
Den unga tjejen uppger att hon minsann inte tagit någon plånbok. Utanför står den nyanlända 
patrullen och en av poliserna från den första patrullen som kom till platsen, och noterar ”A-lagarnas” 
personuppgifter. Polismannen i lägenheten säger till föräldrarna att deras dotter sannolikt tagit 
plånboken, att han går ut ur lägenheten, och att föräldrarna får fem minuter på sig att prata med sin 
dotter i enrum. Polismannen kommer sedan tillbaka efter dryga fem minuter. Den unga tjejen berättar 
att hon tagit plånboken och polismannen kommer överens med henne att hon skall peka ut vart hon 
kastat plånboken. Pengarna i plånboken, som inte alls var det belopp som ”A-lagaren” uppgivit har 
ungdomarna köpt hamburgare för på Mc:Donalds. Plånboken hittas. 
 
Familjen vill inte göra en anmälan De vill bara slippa att bli hotade någon mer gång. De vill att 
ärendet skall vara utagerat. De förstår att ”A-lagarna” blev arga. ”A-lagaren” som blivit av med 
plånboken medger att det inte alls var så mycket pengar som hon från början hade uppgivit. Hon var 
nöjd med att få tillbaka plånboken och skulle inte kräva att få pengarna tillbaka. Patrullen berättar 
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för ”A-lagarna” att de är misstänkta för brott, och går de till lägenheten och knackar på någon mer 
gång kommer patrullen se till att ärendet drivs vidare. I annat fall så kommer det stanna vid denna 
tillsägelse. Patrullen berättar att tjejens föräldrar blev rädda, men att de också tycker ärendet är 
utagerat. ”A-lagarna” förstår att föräldrarna i lägenheten blev rädda och vill att patrullen framför en 
ursäkt till dem. Patrullen återvänder till lägenheten. Patrullen berättar att de måste skriva en 
anmälan, och att anmälan kommer skickas hem till dem, men att den kommer att vara mycket 
summarisk och därför inte kommer kunna drivas vidare. De berättar också att de kommer skriva en 
anmälan om stölden av plånboken, men eftersom dottern var under femton år kommer det från 
polisens sida inte vidtagas några mer åtgärder i ärendet. Däremot redovisar polismännen att socialen 
kommer att få en kopia av anmälan. 
 
På stationen skriver patrullen två anmälningar. En för den stulna plånboken och en rörande olaga 
hot. Anledningen till att patrullen skriver dessa anmälningar är att om det blir diskussion i efterhand 
så finns en risk att patrullen blir anmäld för att de inte upprättat en anmälan. Ett formellt fel är lätt att 
bli fälld för, att anmälan rörande det olaga hotet är av låg kvalitet är dock en helt annan sak. 
Patrullen väljer därför att skriva en ”dålig” anmälan som läggs ner direkt. Det hade gått att skriva en 
anmälan som polisen varit tvungen att utreda vidare trots att ingen av parterna var intresserade av 
detta. Polispatrullen fixar dock till det hela genom att medvetet skriva en anmälan som inte går att 
driva vidare med de uppgifter som står på anmälan.” 
 
Polismannen måste dessutom ha en förmåga att kunna avrapportera utan att lägga ner 
alltför mycket tid.  
 
 
Att planera åtgärder utifrån en viss problembild och gällande lagstiftning: 
 
Det var onsdag och Fredrik Påhlsson hade varit ledig sedan i fredags. Anna Ekeroth hade dock 
arbetat både i måndags och tisdags. Fredrik Påhlsson tog en stor tugga tårta. Den unga polismannen 
Niklas Karlsson hade lyckats köra in i en refug. Radiobil 7310 var på verkstad. 
”Jag har gjort en hel del dataslagningar”, sade Anna Ekeroth. De nio poliserna runt 
utsättningsbordet lyssnade. Hon fortsatte: ”Vad jag har fått fram så finns det flera intressanta namn 
att kolla upp. Dessutom borde vi stoppa män som stämmer in på signalementet och rör sig på cykel i 
anslutning till när skolan börjar och slutar. Nästan alla tjejer har ju blivit överfallna på cykel- och 
gångbanor som gått mellan bostadsområdena.” 
”Har det varit något överfall sedan i fredags?”, frågade Fredrik Påhlsson, med halva munnen full av 
tårta. 
”Ja, bakom Maxi Stormarknad. Du vet, cykelbanan som går över E4:an vid Shellmacken”, svarade 
yttre befälet Anders Larsson som normalt tjänstgör i Huddinge. 
”Vad har vi för rätt att stoppa folk som stämmer in på signalementet?”. Det var Mats Lindh som 
ställde frågan som egentligen mer var ett påstående. 
”PL 14 §254, borde väl gå?”, svarade Fredrik Påhlsson snabbt. 
Telefonen ringde. Länskommunikationscentralen ville ha en radiobil till Coop Forum i Fittja. Fredrik 
Påhlsson och Anna Ekeroth tog jobbet. 
 
Att planera vad som bör vara inriktningen under passet om det inte händer något 
särskilt, är mycket viktigt. Detta arbete underlättas av att polismannen har en god 
lokalkännedom, kunskap om problem och individer i området och att han känner sig 
väl förtrogen med rutiner och tillämpliga lagstöd. Detta arbetsmoment har många 

                                                 
254 PL 14 § Anträffas okänd person av en polisman och finns det särskild anledning att anta att han är efterspanad 
eller efterlyst och med stöd av lag skall berövas friheten vid anträffandet, får han omhändertas för identifiering, 
om han vägrar att lämna uppgift om sin identitet eller det finns anledning anta att hans uppgift om denna är 
oriktig (Bergren & Munck, 2004). 
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likheter med avsnittet ”Att mäkla fred, att lösa problem”, men att denna punkt 
redovisas separat har att göra med att det handlar om en förmåga att få hela gruppen att 
arbeta mot ett gemensamt mål. Yttre befäl har givetvis ett stort ansvar, men det är 
viktigt att det inte är han som är den enda som leder arbetet. Det är av stor betydelse 
att hela gruppen tar ett ansvar och kommer med idéer och uppslag. 
 
En viktig del av denna planläggning är att lyfta fram information. Det är inte ovanligt 
att polismännen har intressant information som inte har nedtecknats någonstans. 
Polismännen kan lägga ett pussel tillsammans. Arbetet liknar det som Carlström 
(1999) noterade beträffande spaningspoliserna. Hon beskriver att en vanlig syn inne på 
spaningsexpeditionen var spanarna i intensiva samtal om vad de hade sett, hört och 
känt och hur iakttagelserna och uppslagen kunde tolkas. Det pratade om misstänkta 
och försökte komma underfund med vilka som var deras vänner, bekanta och 
släktingar. Kunskapen om de brottsmisstänkta var viktig i spanarnas arbete. 
Personkännedomen är inte något som kan pluggas in, utan den nöts in år efter år. Det 
är kunskap som inte kan värderas på papper eller betygsättas. Grupper utvecklade ett 
kollektivt minne, en gemensam kunskapsbank som alla utnyttjade och bidrog till. De 
höll reda på enskilda kriminellas fängelsevistelser, permissioner, nätverk och 
bostadsadresser (ibid.). 
 
Jag har iakttagit att polismän på mindre orter ofta har en mycket bra kännedom om de 
kriminella och att de därigenom kan lösa brott enbart genom att få ett svagt 
signalement eller genom att få reda på hur brottet utförts. De arbetsuppgifter som de i 
TV-serier många gånger tuffa kriminalpoliserna utför i en grupp, i stort sett utan hjälp 
av några andra inom polisen, är det inte ovanligt att det i verkligheten är närpoliserna/ 
ordningspoliserna som utför. Det är vanligt att närpoliserna/ordningspoliserna 
”luskar”, identifierar och griper. Deras arbete går ofta ut på att ”snoka” och vara 
nyfiken.  
 
Förmågan att tillsammans kunna lägga upp en någorlunda strukturerad och gemensam 
strategi för att t.ex. få tag i en gärningsman är viktig. 
 
 
Att visa hänsyn och ödmjukhet: 
 
Anna Ekeroth och Fredrik Påhlsson möttes av en gråtande pojke på Coop forum. Han var tretton år 
och hette Samir. Han hade tagit två chokladkakor och skämdes. Han ville verkligen inte bli 
hemskjutsad i polisbilen. Fredrik Påhlsson sade att de var tvungen att göra så, men att de skulle göra 
det på ett bra sätt.  
”Polisbilen är ju civil och vi stannar en bit därifrån, så tar jag på mig en jacka över polisuniformen”, 
sade Fredrik Påhlsson. Samir snyftade och följde med polispatrullen ut till radiobil 7337. Fredrik 
Påhlsson tyckte det var bra att Samir inte ville framstå som en brottsling.   
 
Det är viktigt att kunna visa hänsyn, men ibland kan detta vara svårt särskilt om t.ex. 
en gärningsman gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet (se att avsnittet ”Att hantera 
egna känslor och stödja varandra”). Det finns flera fördelar med att visa hänsyn. Att 
bete sig på ett hänsynsfullt sätt mot gärningsmannen vid t.ex. en kvinnomisshandel kan 
underlätta ingripandet avsevärt. Att framstå som en problemlösare genom att säga: ”Vi 



Kap 6 – Polisers yrkeskunskap 

 - 183 -

skall försöka få en bra lösning på det här”, snarare än en repressiv och hårdhänt 
behandling kan både gynna utredningen och initiera en möjlig lösning på ett problem. 
Att en yngre person skäms över ett begånget brott och inte vill att grannarna skall se 
att han har sällskap av polis kan vara ett gott tecken. Den yngre personen vill inte 
framstå som en ”brottsling”. Ett kriminologiskt begrepp är stämplingsteorin. Denna 
teori utgår från att individer som genom sin grupp/kategori/tillhörighet etiketteras som 
brottsbenägna leder till fortsatt brottslighet. Enligt denna teori har en person svårare att 
komma ur sitt brottsliga beteende genom att av andra/samhället blir ”stämplad” som 
brottsling (se t.ex. Lindgren, 1998). Genom att visa denna hänsyn kan polismannen 
underlätta situationen för den yngre. Den yngre slipper få rollen som ”brottslig”. 
 
I vissa fall kan ett ingripande och den fortsatta utredningsprocessen gynnas av att 
gärningsmannen blir överrumplad och blir behandlad bestämt. Ibland kan det behövas 
att en person får skämmas genom att utsättas för andras blickar, vilken kan få personen 
att ”tappa ansiktet”, t.ex. att någon ”stilar” med en motorcrosscykel utanför ett 
centrum framför en polisbil, men att sedan en cykelpatrull får tag i killen. Att 
cykelpatrullen därefter går med motorcykeln och killen som kört denna till polisbilen 
utanför centrumet, där många personer ser att polisen fick fatt i gärningsmannen kan 
vara en kännbar näsbränna. Det hela är en balansgång, men det centrala är att 
polismannens grundläggande inställningen är att han skall visa hänsyn mot de han har 
kontakt med.  
 
En närliggande förmåga är att kunna visa ödmjukhet, t.ex. att kunna medge ett 
misstag. Ett exempel på detta är hämtat från en episod när jag misstänkts för 
narkotikabrott och utsätts för en tvångsåtgärd: 
 
”I samband med att jag passerar Sergels torg och går uppför trappan mot Drottninggatan hör jag 
någon ropa ”stanna!” Jag vänder mig om och en uniformerad polis springer fram till mig och tar tag 
i min arm. Han säger att jag skall följa med. Jag är utpekad som narkotikaförsäljare. Jag säger att 
han nog gjort ett litet misstag, men att jag givetvis följer med frivilligt. Den uniformerade 
polisaspiranten håller i mig och jag får gå nedför trapporna. Det sitter mycket folk och tittar. Den som 
pekat ut mig kommer fram till polisaspiranten och säger att det inte är mig som han menade. 
Polisaspiranter bad om ursäkt, beklagade sig så mycket över det inträffade och skakade han med mig. 
Jag visade min polislegitimation och önskade honom lycka till under praktiken.” 
 
 
 
Att använda sig av olika kommunikationshjälpmedel: 
 
Anna Ekeroth gjorde ett riktat anrop och det tog ett par minuter innan de karakteristiska 
pipsignalerna som öppnade radion hördes. 
”7337, 70, kom” 
”7337, Vi är klara med snattaren på OBS. Det blir en anmälan på snatteri. Den misstänkte är 13 år.  
Vi kör hem honom till sina föräldrar på Postängsvägen. Sedan är vår avsikt att åka in till 
polisstationen och skriva klart anmälan. Ni kanske kan sätta upp oss på ett avrapporterings HR. Det 
kommer inte ta så lång tid att skriva. Vi skickar en 01 när vi är klara, kom” 
”Det är uppfattat, klart slut”. Länskommunikationscentralen kopplade ner radioanropet. 
”Du är ju kort och koncis som vanligt”, sade Fredrik Påhlsson till Anna Ekeroth med en lätt ironiskt 
ton. Anna Ekeroth svarade inte. Men Fredrik Påhlsson fick en lång sur blick via backspegeln. De hade 
pratat åtskilliga gånger om hennes långa meddelanden och Anna Ekeroth hade svårt att ta kritik. 



Kap 6 – Polisers yrkeskunskap 

 - 184 -

 
Att rent tekniskt kunna hantera radion är en sak. En annan att kunna använda sig av 
denna på ett bra sätt. Att kunna uttrycka sig kort, men ändå förståeligt är viktigt.  
 
Polismannen måste också hela tiden vara medveten om att det han säger kan avlyssnas 
och i vissa fall undvika att lämna ut viss information på radion, t.ex. positionen när 
polismannen åker på ett larm. För att minimera radiotrafiken kan det, om det är många 
bilar på väg till en adress, vara lämpligt att inte anmäla sig, utan enbart belasta 
radiotrafiken när en patrull har något av vikt att meddela. 
 
I vissa lägen är det lämpligare att använda telefon, bl.a. på grund att det är lätt att 
avlyssna det som sägs på polisradion. 
 
Att kunna ta hjälp av både radio och telefon för att styra upp ett ärende, t.ex. vilken 
väg olika bilar skall åka till ett jobb är centralt. 
 
 
Att genomföra en teknisk undersökning: 
 
Fredrik Påhlsson och Anna Ekeroth hade just lämnat av Samir och pratat med hans föräldrar när 
länskommunikationscentralen informerade dem om det hade varit ett inbrott i en villa på 
Rådjursstigen. Fredrik Påhlsson och Anna Ekeroth åkte dit. De skulle därför inte hinna jobba med de 
sexuella ofredandena idag. Anna Ekeroth parkerade radiobilen och Fredrik Påhlsson hämtade 
teknikerväskan i bakluckan. Både Fredrik Påhlsson och Anna Ekeroth tyckte att tekniska 
undersökningar var svåra, och kände sig osäkra. Ingen av dem var speciellt bra på dessa och ofta 
brukade de inte ens ta fram teknikerväskan.  
 
Polismannen bör ha förmåga att säkra teknisk bevisning på en brottsplats. Även om 
viss bevisning, t.ex. ett skospår, inte leder till att någon blir fälld för brott kan det ändå 
vara bra för framtida händelser i och med att polisen kanske kan få en indikation på att 
brottet begåtts av en viss gärningsman.  
 
I och med de möjligheter DNA-tekniken öppnar är det bl.a. viktigt att polismannen i 
de fall det är aktuellt att spärra av brottsplatsen gör tillräckligt omfattande 
avspärrningar, men även att han själv försöker hitta spår som kan komma till nytta 
med hjälp av DNA-teknik. När inte tekniker kallas ut på en brottsplats blir det oftast 
ordningspolisens/närpolisens uppgift att säkra teknisk bevisning. Polismannen måste 
bl.a. ta hänsyn till risken för kontamination när kläder säkras. 
 
Det finns många olika typer av spår, t.ex. däckspår, brytsspår, tags (graffitti/klotter) 
som polismannen måste veta hur han skall handskas med. Kameran är ett viktigt 
hjälpmedel för att dokumentera olika former av skador, men även för att t.ex. 
dokumentera en pågående brand för att underlätta teknikernas arbete senare eller för 
att dokumentera vilka som tittar på branden i syfte att försöka få fram om någon ofta 
förekommer i ”publiken” vid bränder. 
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Att ge råd och anvisningar: 
 
Fredrik Påhlsson penslade runt på lite olika ställen i villan. Gärningsmannen hade varit i många rum 
och rotat runt. Det skulle ta en stund och förhoppningen att hitta något intressant var låg. Anna 
Ekroth satte sig i köket med den drabbade familjen. Det var tydligen det andra inbrottet på ett halvår. 
Hon funderade på hur hon skulle kunna ge några bra råd, men just skalskydd var inte hennes starka 
sida.  
 
Polismannen måste ha en förmåga att ge olika typer av råd. När det gäller inbrott är det 
t.ex. lämpligt att analysera skalskyddet, d.v.s. åtgärder som försvårar och/eller minskar 
intresset för gärningsmannen att göra inbrott. Ett exempel: En industrifastighet har 
problem med att gärningsmän tar sig upp på taket via en nödtrappa och gör inbrott. Det 
visar sig att trappan inte behövs, eftersom det finns tillräckligt med nödutgångar. 
Trappan tas bort och en sensorstyrd lampa på taket sätts upp för att avskräcka 
eventuella gärningsmän.  
 
Andra råd när det gäller inbrott kan vara att en granne parkerar sin bil på de bortrestas 
garageinfart och tömmer deras brevlåda. Polismannen förväntas komma med råd inom 
en mängd områden av skiftande karaktär. Att veta lite om mycket blir viktigt och med 
hjälp av sunt förnuft kunna komma fram till lämpliga förslag.  
 
 
Att göra en avvägning mellan ”sunt förnuft”/etik och lagstiftning: 
 
Klockan var 14.50. Det var torsdag och Fredrik Påhlsson hade tio minuter på sig att byta om. Anna 
Ekeroth var redan ombytt och hade dessutom tagit mot ett samtal från länskommunikationscentralen. 
Fredrik Påhlsson och hon skulle bege sig till gångbron mellan Huddinge sjukhus och Flemingsbergs 
centrum. Två killar hade upptäckts när de var inne i ett personalrum i Huddinge sjukhus. En plånbok 
saknades och två ordningsvakter hade fått tag i killarna strax innan Flemingbergs centrum. När 
Fredrik Påhlsson och Anna Ekeroth kom till platsen hade även målsägaren, sjuksköterskan Jenny 
Olsson hunnit dit. Hon berättar för de två poliserna att hon blivit av med en plånbok. I plånboken 
hade hon bl.a. ett månadskort och cirka 250 kronor. Månadskortet var köpt för lite drygt en vecka 
sedan. Fredrik Påhlsson gick fram till ordningsvakterna som bevakade killarna. Anna Ekeroth 
stannade hos målsäganden och tog uppgifter.  
”Vad har du plånboken?”, frågade Fredrik Påhlsson 
”Jag har inte tagit nån jävla plånbok”, svarade den äldre av killarna irriterat. Den yngre killen 
tittade ner i marken. 
”Anna, kommer du hit!”, ropade Fredrik Påhlsson. Anna Ekeroth kom dit och den yngre av de två 
killarna fick sätta sig i polisbilen medan Anna Ekeroth fortsatte att ta uppgifter från målsäganden. 
”Jaha, du har inte tagit någon plånbok. Har du plånboken på dig då?”, frågade Fredrik Påhlsson. 
”Nej, svarade killen”, lika irriterat som förut. 
”Du säger att du inte har plånboken på dig och du säger att du inte tagit plånboken, så om jag hittar 
plånboken på dig så erkänner du därmed att du också har tagit plånboken. Är det korrekt uppfattat?”. 
Killen tvekade lite innan han svarade ”Nej”. Just denna lilla korta tvekan noterade Fredrik Påhlsson 
direkt. Det gjorde att han trodde att killen hade plånboken på sig. Fredrik Påhlsson ringde 
stationsbefälet för att få en kroppsvisitation, men det var upptaget. Han väntade fem minuter till, men 
det var fortfarande upptaget. ”Här kan vi inte stå”, tänkte Fredrik Påhlsson. Han visste att han inte 
kunde fatta beslut om en kroppsvisitation för att leta efter plånboken. Det kunde han bara göra i fara i 
dröjsmål. Däremot hade han rätt att själv besluta om en kroppsvisitation för att leta efter en 
legitimation på killen och även att göra en skyddsvisitation vid ett eventuellt frihetsberövande. Fredrik 
Påhlsson började leta efter plånboken. Om han blev anmäld skulle han givetvis säga att han letade 
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efter legitimationen. Det tog inte lång stund att hitta den. Killen hade gömt den i vänster jackärm. 
Busskortet saknades dock, men låg i killens högra ficka. 
”Det är mitt busskort”, sade killen. 
”Har du köpt det?”, frågade Fredrik Påhlsson 
”Ja”, svarade killen 
”Varför har du ett månadskort för en vuxen när du inte behöver det?” 
Killen svarade inte. Han försökte hitta på nåt bra svar. 
”Hur mycket kostade kortet?”. Killen svarade inte. 
”Vet du inte vad kortet kostade, det måste du ju veta om du köpt det?” 
”Nej, det vet jag inte”, svarade killen. 
”Okey, när köpte du det då?”, frågade Fredrik Påhlsson 
”Det kommer jag inte ihåg”, svarade killen 
”Men du kommer väl ihåg om det var för nån dag sedan, för en vecka sedan, för ett par veckor sedan 
eller för flera veckor sedan?”, fortsatte Fredrik Påhlsson att fråga 
”Nej, det kommer jag inte ihåg”, svarade killen. 
”Va, kommer du inte ihåg om du köpte kortet igår eller för tre veckor sedan?”, sade Fredrik Påhlsson 
på ett tillgjort förvånat sätt. 
”Nej”, svarade killen. 
”Det går ju att kolla med numret vart kortet har köpts. Du kommer väl ändå ihåg var du köpt 
kortet?”, fortsatte Fredrik Påhlsson att fråga. 
”Nej, det kommer jag inte ihåg”, svarade killen. 
”Är det verkligen ditt kort?” 
”Ja, det är det”, svarade killen 
”Okey, fattar jag dig rätt om du säger att det är ditt kort som du köpt, men du vet inte var, du vet inte 
när och du vet inte vad du betalat. Tycker du inte att det är konstigt att Jenny som står där borta har 
blivit av med just ett sådan månadskort och datumet som hon berättade att hon köpte kortet stämmer 
med datumet på detta kort?” 
”Det är mitt kort”, svarade killen kort 
”Tycker du inte att det är lite konstigt att du säger att du inte har någon plånbok på dig och jag hittar 
en stulen plånbok på dig. Att ett busskort saknas i den plånbok som du har på dig och att just ett 
sådant busskort hittas i din ficka?” 
”Det är mitt busskort”, svarade killen. 
”Är det din plånbok, också. Det kanske helt enkelt beror på att vi har lite olika uppfattning om 
äganderätt?”, frågade Fredrik Påhlsson spydigt. 
”Nej, det är inte min plånbok”, svarade killen. 
 
Fredrik Påhlsson tog plånboken och gick till sjuksköterskan och överlämnade plånboken. Han 
berättade om problemet om busskortet: 
”Eftersom killen gör anspråk på busskortet måste polisen ta det i beslag och innan du kan få ut det 
har det sannolikt gått ut. Tyvärr har säkert heller inte killen några pengar att ersätta dig för det 
förlorade busskortet”, förklarade Fredrik Påhlsson. 
”Så jag måste gå och köpa ett nytt busskort”, sade Jenny uppgivet. 
”Vi skall se. Jag skall göra ett försök att övertyga honom”. Fredrik Påhlsson gick åter till killen och 
försökte få honom att förstå Jennys situation. Killen var obeveklig. En ungdomsledare gav sig till 
känna. Ungdomsledaren kände killen. Fredrik Påhlsson tog hjälp av ungdomsledaren och det var först 
efter en hård diskussion med ungdomsledaren som killen ändrade sig. Fredrik Påhlsson lämnade 
snabbt över kortet till målsäganden. Han ringde stationsbefälet för att berätta vilka beslut 
stationsbefälet hade fattat, utan att stationsbefälet visste om detta. Det var fortfarande upptaget. 
Eftersom det var nära till Flemingsbergs polisstation åkte Fredrik Påhlsson och Anna Ekeroth dit. 
  
Flera forskare har uppmärksammat olika moraliska ställningstagande som 
polismannen ställs inför, bl.a. Carlström (1999) uppmärksammade tidigt ett moraliskt 
engagemang som poliserna hade i arbetet. Uppfattningar om rätt och orätt 
genomsyrade yrkesutövningen (ibid.). 
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Polismannen kan vara olika benägen att följa regelboken. Granér (2004) beskriver de 
två ytterligheter, det legalistiska perspektivet och det autonoma perspektivet. I det 
legalistiska perspektivet utgår polismännen från att de är det politiska systemets, 
rättsväsendets och polisorganisationens förlängda arm. Arbetet regleras av lagstiftning, 
övriga regelverk, policydokument sam överordnades direktiv. Den bakomliggande 
principen är att varje form av polisiär maktutövning skall grunda sig på lagstiftning 
och dokumenteras. Poliser skall som lojala tjänstemän följa överordnades direktiv och 
utföra de order man får. Polismän med det autonoma perspektivet ser polisen som en 
självständig samhällskraft som skall upprätthålla moral, lag och ordning utifrån folkets 
behov. Som metaforisk karikatyr för det legalistiska perspektivet kan man använda den 
neutrala och regelstyrda byråkraten eller soldaten. Motsvarande metafor för det 
autonoma perspektivet kan hämtas ur romantiska manliga hjältemyter. Polismannen är 
sheriffen, samurajen eller riddaren hängiven en mission att försvara det goda och 
bekämpa ondskans makter (ibid.). Det är önskvärt att polismannen följer lagstiftarens 
intentioner, men samtidigt, menar Knutsson & Granér (2001), så är det svårt för 
polismannen att tillämpa ett ”Weberskt” förhållningssätt (se kapitel tre).  
 
Waddington (1999) åskådliggör polismännens förhållande till lagstiftningen med en 
liknelse: ”Om hindren är för höga, så går hästarna runt dem”. Han menar att 
polisarbete inte blir utfört i enlighet med ”boken” (lagstiftningen) på grund av att 
boken helt enkelt är för omfattande och ofullständig. Omfattningen gör att det är svårt 
för polismannen att kunna greppa och få tillgång till alla de lagstöd som kan komma i 
fråga i en viss situation. Med ofullständig menar Waddington att trots att lagstiftningen 
är omfattande så saknar ofta polismannen regleringar för att kunna hantera vissa 
situationer på ett önskvärt sätt (ibid.). 
 
Polismannen måste på något sätt veta när det förväntas av honom att han skall följa 
lagstiftningen, likväl när det förväntas av honom att han inte skall göra detta. Det är 
inte ovanligt att polismannen hamnar i en situation, där det blir fel hur än han gör. Att 
inte göra något är nämligen i vissa fall också ett ställningstagande och en handling (se 
”icke-handlingar” Goldkuhl, 2003 och att ”underlåtenhet” kan bedömas som en 
brottslig handling Dahlström, Nilsson & Westerlund, 2001). 
 
För det första måste polismannen följa något slags rättesnöre, som i huvudfallen bör 
vara lagstiftarens intentioner, men där etik och ”sunt förnuft” också måste vägas in i 
bedömningen i varje enskilt fall. I mångt och mycket handlar denna kunskap om 
förtrogenhetskunskap eller, i de fall polismannen inte tillägnat sig poliskulturens 
grundläggande värderingar av vad som förväntas av honom som polisman, blir det 
hans egen uppfattning av vad som är rätt eller fel som får utgöra ett rättesnöre. Finstad 
(2000) menar att balansgången mellan effektivitet och legalitet inte kan förklaras med 
polisers individuella böjelser, utan är en produkt av organisationens inbyggda 
spänningar mellan mål och medel. 
 
För det andra så måste polismannen på något sätt försöka finna tillämpbar lagstiftning 
så att han kan agera på ett som han tycker för situationen lämpligt sätt. Polismannen 
nyttjar teoretiska kunskaper i syfte att motivera sitt handlande. För det tredje kan 
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polismannen göra en bedömning att det ändå är värt att vidta handlingen trots att han 
inser att han inte kan täcka upp sitt handande med lagstiftning. Ibland handlar det om 
en tidkritiskt timing, att polismannen väntar på att en viss förutsättning skall uppfyllas 
för att han skall kunna klara sig juridiskt om han vidtar den handling som han från 
början önskat vidta. Avrapportering är också av stor betydelse för att motivera ett visst 
ingripande (se avsnittet ”Att avrapportera en händelse”). 
 
Sherman och Berk (1984) vars forskning har fått mycket stor betydelse på hur man ser 
på vilka åtgärder som bör vidtas i samband med kvinnomisshandel var väldigt 
bestämda att polismän skulle gripa gärningsmän och inte göra egna bedömningar, t.ex. 
att polismännen istället för att skriva en anmälan försökte medla mellan de inblandade 
parterna, eller att polismännen enbart skrev en anmälan, utan att gripa den utpekade 
gärningsmannen. Polismännen menade att ett gripande i vissa fall kunde förvärra 
situationen255. Sherman avfärdade, med stöd av sina data denna åsikt bland 
polismännen såsom grundlös (ibid.).  
 
Sherman (1992) ändrar senare sin ståndpunkt och menar att en viktig förmåga hos 
polismännen är att kunna göra en väl avvägd bedömning om en misstänkt 
kvinnomisshandlare skall arresteras eller ej. Det är, enligt Sherman, inte alltid 
självklart att en misstänkt kvinnomisshandlare skall gripas (Sherman, 1992). 
 
Uchida & Mastrofski (1993) som analyserade en mängd studier rörande 
kvinnomisshandel fann att det fanns en risk att gripanden i vissa fall kunde förvärra en 
situation, bl.a. i de fall de inblandade var arbetslösa så var tendensen att våldet kunde 
ökade i omfattning efter ett gripande (ibid.).  
 
 
Att ha fantasi och anpassa bl.a. framkörningsteknik för att öka sannolikheten att 
gripa gärningsman: 
 
Anna Ekeroth och Fredrik Påhlsson hade precis hunnit blivit klar med ärendet i Flemingsbergs 
centrum när en person ringde till länskommunikationscentralen. Hon hade precis avbrutit en man som 
hoppat på en liten tjej. Mannen hade slängt sig på en cykel och trampade just nu därifrån. 
”70 behöver bilar till Alby, En tjej har just blivit påhoppad av en man. Mannen har avvikit på cykel, 
kom” 
”7350, Hågelbyleden, kom” 
”7337, Glömstavägen, kom” 
”7310, Tumba centrum, kom” 
”Återkommer när vi fått ett bättre signalement, vänta” 
”7350, 7337, kom” 
”7350, kom” 
”Han har säker hunnit cyklat nån minut. Ser Ni till att försöka täcka upp Eriksberg?, kom” 
”Ja, skall vi ställa oss vid Hallundaleden?, kom” 
”Kan inte en av Er hoppa av vid Shell i anslutning till Tre Källors väg och ha koll på cykelbanan och 
en ställa sig på berget ovanför Hallundaleden?, kom” 
”Ja, det gör vi, kom” 
”7337, 7310, kom” 
                                                 
255 Givetvis inte så länge gärningsmannen är frihetsberövad, men när denne så småningom släpps, antingen i 
väntat på rättegång, i väntan på att avtjäna straff eller efter avtjänat straff. 



Kap 6 – Polisers yrkeskunskap 

 - 189 -

”7337, kom” 
”Skall vi åka till brottsplatsen och träffa målsäganden?, kom” 
”Ja, gör det. Vi kollar så att han inte tar sig över till Fittja. Bor han i Alby så är han redan hemma vid 
det här laget, kom” 
”Då har 70 ett signalement på mannen. Han skall vara i 40 års åldern. Han bär en jeansjacka och 
mörkblå träningsoverallbyxor med vita revärer. Han färdas på en ljusfärgad damcykel. 
 
Polismannen måste försöka tänka sig in i hur de kriminella resonerar för att vara 
lyckosam i arbetet. Carlström (1999) beskriver att osäkerheten om hur busarnas 
tillvaro såg ut och vilken av flera konkurrerande verklighetsversioner som var den 
riktiga var ett genomgående tema i spanarnas samtal. Genom samtalen pågick en 
process vari verkligheten stadiggjordes och objektiverades. Spanarna tränade upp en 
förmåga att tänka sig in i de misstänkta kriminellas situation, för att kunna förutse och 
förstå deras handlande (ibid.). Jag har gjort liknande iakttagelser beträffande 
närpoliserna/ordningspoliserna. 
 
Det förekommer tillfällen då närpolisen/ordningspolisen arbetar civilt, och 
arbetsuppgifterna i mångt och mycket liknar narkotikaspanarnas arbetssituation, som 
Carlström beskriver. Polismannen kan dessutom komma i kontakt med olika former av 
narkotikabrott när han arbetar i uniform, men även vid helt andra typer av händelser 
finns det större möjligheter för polismannen att lyckas om han försöker ha lite fantasi, 
t.ex. att tänka sig in i andras perspektiv. Stämmer signalementet som vittnet lämnat, 
eller kan hon ha sett lite fel? Vilken väg borde rattfylleristen ta om han är på väg till 
sin hemmaadress? Var kan de ha gömt stöldgodset? Vilken väg borde gärningsmännen 
ta om de är på väg från brottsplatsen? Var kan de ha gömt flyktbilen? Vem kan vara 
gärningsman? Vem är den gripnes medgärningsman? Vilken väg är det naturligt för 
det försvunna barnet att ta från lekplatsen? Var stannar ungdomarna med 
crossmotorcykeln för att byta förare? Är det inringda larmet en avledande manöver? 
På vilket sätt skall vi agera så att inte gärningsmännen upptäcker oss? Var och på 
vilket sätt förväntar sig gärningsmännen att polisen dyker upp? Vilken åtgärd är viktigt 
att genomföra först för att i möjligaste mån försvåra för gärningsmannen att ta sig ifrån 
området? 
 
Jag tänkte tydliggöra faktorer som tagits upp i detta avsnitt, med hjälp av ett exempel: 
 
Det inkommer uppgifter till LKC om att ett ungdomsgäng drar runt och gör sig skyldiga till olika 
former av skadegörelse, bl.a. slår de sönder rutor till busskurer.  
 
1) Om patrullen väljer att åka rakt in i det angivna området med en ”målad” polisbil är det sannolikt 
att någon eller några av följande punkter inträffar: 
 
A) Patrullen upptäcker att det skett en skadegörelse på en busskur. Inga ungdomar syns till. 

Patrullen skriver en anmälan om skadegörelse. Inga misstänkta finns för brottet. 
B) Som ovan, men patrullen skriver ingen anmälan, utan gör bedömningen att det är bättre att 

målsäganden inkommer med en anmälan, eftersom man inte vill att det skall bli dubbla 
anmälningar på brottet. 

C) Patrullen upptäcker ingen skadegörelse. Ingen anmälan skrivs. 
D) Patrullen upptäcker ett ungdomsgäng som går längs vägen. Polismännen får känslan av att det 

kan vara ungdomar i detta gäng som gjort sig skyldig till skadegörelse i området, men det finns 
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inga bevis eller vittnesuppgifter som pekar i denna riktning. Patrullen vänder på vägen och åker 
förbi ungdomarna ytterligare en gång, därefter lämnar patrullen området.  

E) Patrullen ser att ungdomar står vid en busskur. När ungdomarna ser polisbilen börjar de springa. 
Polismännen ser att flera rutor i busskuren där ungdomarna uppehållit sig är sönderslagna. Ingen 
lyckas gripas. 

F) Som ovan, men två killar grips. Patrullen skriver en anmälan. De gripna noteras i anmälan, men 
förundersökning läggs ner eftersom det inte går att bevisa vad dessa killar gjort. De har varit på 
platsen för en skadegörelse, men uppger att de inte medverkat. Patrullen kan inte säga om någon 
av de gripna ungdomarna slagit sönder någon ruta, bara att ungdomarna varit i anslutning till 
busskuren och sprungit därifrån när polispatrullen dök upp. 

G) Patrullen upptäcker skadegörelse av rutor i en busskur. Flera ungdomar står framför busskuren. 
Ungdomarna säger att det var någon annan som gjorde det hela, men de vet inte namnet på dem 
eller säger att busskuren redan var sönderslagen när de kom dit. Ungdomarna identifieras och det 
förs upp på en minnesanteckning. En anmälan skrivs utan kända gärningsmän. 

H) Ungdomarna som slagit sönder busskuren fortsätter beteendet något senare när patrullen lämnat 
området. 

 
2) Genom att patrullen har kunskap kan istället följande inträffa: 
 
A) Patrullen åker civil polisbil. 
B) När polismännen får uppdraget av LKC stannar de polisbilen och sätter på sig civila jackor. 
C) Patrullen åker sedan mot området och parkerar polisbilen på en diskret plats. 
D) Polisman/polismännen går ut ur polisbilen och lyssnar efter om man kan hör några skrik eller ser 

några ungdomar. 
E) Det tar inte länge innan polisman/polismännen hör glaskross. 
F) Polisman/polismännen går mot platsen och är noga med att ungdomarna inte skall upptäcka dem. 
G) Polisman/polismännen spanar på ungdomarna. 
H) Polisman/polismännen ser att två killar i ungdomsgänget slår sönder en ruta på busskuren.  
I) Polispatrullen genomför ett gripande av de två gärningsmännen.256  
J) De övriga ungdomarna står kvar för de vill inte lämna sina kompisar. Patrullen identifierar 

samtliga ungdomar i gänget och kontakt tas med deras föräldrar. Patrullen håller förhör med de 
misstänkta tillsammans med respektive förälder. Andra föräldrar kommer till platsen för att de är 
upprörda över skadegörelsen och vill inte att deras ungdomar skall vara ute mer den kvällen. 

 
Samma typ av agerande är tillämpligt vid en mängd olika brott, t.ex. vid buskörning 
med crossmotorcykel eller då en  alkoholpåverkad person är aggressiv och angriper 
andra. 
 
En central färdighet är polismannens kunskap om olika tillvägagångssätt för att ta sig 
till en brottsplats. Polismannen måste först fatta beslut om hans huvudsakliga syfte är 
att avbryta ett pågående beteende eller att kunna lagföra en gärningsman. Om 
polismannens syfte är att avbryta t.ex. en pågående grov misshandel eller en våldtäkt 
är det viktigt att polisen hörs och syns så tidigt som möjlig. Hur arbetet på LKC 

                                                 
256 Det finns en mängd olika sätt att genomföra ett ingripande. Om det är en liten ort, där alla känner alla, kan det 
räcka med att tilltala gärningsmännen med namn. I en större ort kan patrullen välja att göra en dold framryckning 
om miljön än gynnsam. Ett annat alternativ är att patrullen närmar sig ungdomarna på ett obekymrat sätt, t.ex. 
genom att gå på andra sidan trottoaren och ge intrycket att vara involverad i en diskussion med varandra. Hur 
polismannen tittar är då viktigt. Att inte titta för länge in i ögonen på de man är intresserade av, och att undvika 
att titta en andra gång om man känner igen någon är viktigt. Ett ytterligare sätt är att instruerar en annan 
polisman att genomföra ingripandet, t.ex. om patrullen valt att dela upp sig, där en polis i patrullen spanar, 
medan den andra använder den civila polisbilen. Om polismännen försöker tänka sig in i ungdomarnas 
perspektiv så är möjligheterna stora att ingripandet blir lyckosamt.  
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fungerar är viktigt för att information om händelsen skall komma polispatrullen till del 
så fort som möjligt.  
 
Om syftet istället är att lagföra en gärningsman för brott måste polismannen ha 
kunskaper att kunna framrycka på ett helt annat sätt. I dessa fall handlar det om att 
överraska gärningsmannen. För det första gäller det att göra ett sådant vägval att 
polisbilen inte exponeras för tidigt eller för tydligt. En civil polisbil är att föredra, 
eftersom den är svårare att upptäcka än en ”målad” polisbil. Genom att polismannen 
känner till att framkörningstid och andra ledtider är så pass långa att ett anmält brott 
vanligtvis redan är avslutade då polismannen börjar närma sig en brottsplats kan han 
anpassa vardagstaktiken efter detta förhållande och bl.a. använda civil polisbil trots att 
han ingår i ingripandeverksamhet257. För det andra gäller det att gärningsmannen inte 
hör att polispatrullen är på väg. Det har dels att göra med vald framkörningsväg, i 
kombination med att polismannen kör försiktigt och tyst, och dels att inte polismannen 
avslöjar framryckning genom radiotrafiken. För det tredje är det lämpligt att 
framryckningsväg till brottsplats väljs och delas upp så att möjligheten att träffa på en 
eventuellt flyende gärningsman blir som störst. Det blir fråga om en prioritering om 
var polismännen skall åka. Stoppa av pendeltåg/tunnelbana? Stoppa bussar? Ta 
kontakt med taxi? För det fjärde är det ofta lämpligt att polismannen går ur bilen och 
avancerar den sista biten till fots. En dold framryckning och/eller att polismannen har 
på sig en civil jacka över uniformen är ett effektivt sätt att lokalisera gärningsmannen. 
För det femte är de viktigt att kunna ta hjälp av allmänheten, målsäganden, anmälaren, 
vittnen för att lokalisera gärningsmannen om denne har lämnat brottsplatsen. Ett sätt 
kan t.ex. vara att låna en cykel av någon för att kunna avsöka ett område på ett snabbt 
och tyst sätt. 
 
Vikten av en taktisk framkörning har jag kommit i kontakt med vid många tillfällen 
under deltagande observation. Noteringar från deltagande observation: 
 
”Fyra polisbilar var på väg till ett pågående bilinbrott. Kollegan som körde, parkerade polisbilen ett 
par kvarter från gatan där bilinbrottet enligt anmälaren pågick. Kollegan brukade göra så. Han tyckte 
det var bättre än att åka fram och skrämma bort den eventuella tjuven. Vi gick fram mot brottsplatsen. 
Det hördes tydligt när polisbilarna närmade sig. Vi såg när två av polisbilarna rullade in på den gata 
där brottet enligt anmälaren skulle pågå. En polisbil var redan där. Poliserna i de tre radiobilarna 
konstaterade att gatan var tom. De såg inget pågående bilinbrott. De riktade upp 
kommunikationscentralen och meddelade en 55:a258. De tre polisbilarna lämnade platsen. Vi kunde 
iaktta att när polisbilarna var utom synhåll så reste sig en kille ur ett buskage. Han hade legat där och 
tryckt. Det hade varit omöjligt för kollegorna att upptäcka honom i det täta buskaget. En bil som stod 
längs gatan i höjd med det buskage som killen sannolikt hoppat in i när han hörde motorljudet av 
polisbilarna hade utsatts för ett inbrottsförsök. Det var färska brytmärken i låset till 
passagerardörren. Killen hade en skruvmejsel på sig och misstänktes även för narkotikabrott. 

                                                 
257 Ett vanligt argument mot att använda civil bil är att den synlighet som uppnås med en ”målad” bil är viktig, 
men forskare har inte kunnat påvisa någon effekt av ”synlighet” med hjälp av patrullering i polisbil, vare sig 
trygghetsskapande eller brottslighetsreducerande effekter (se kapitel tre). Trots detta faktum anser jag ändå att 
det under vissa arbetspass kan vara fördelaktigt att använda sig av ”målad” polisbil. Är det t.ex. så att patrullen 
bedömer det som sannolikt att man under ett arbetspass i stor utsträckning kommer att ägna sig åt 
trafikdirigering, t.ex. p.g.a. av en motorfestival eller att meteorologerna varnat för blixthalka är en ”målad” 
polisbil att föredra.  
258 Ej spaningsresultat. Gamla IM (HR) rutinen. 
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Kollegan riktade upp kommunikationscentralen och meddelade att en person hade frihetsberövats. 
Operatören på kommunikationscentralen sade att det inte såg bra ut när tre patrullen hade lämnat 
platsen för trettio sekunder sedan, med åtgärdskoden ej spaningsresultat. ’Men vi kan väl inte släppa 
killen, bara för att de andra bilarna inte såg honom!’, sade kollegan lätt irriterat. Det var tydligen inte 
första gången han var med om detta.” 
 
 
Att leta rätt på gärningsman 
 
Ingen av patrullerna träffade på gärningsmannen. Patrull 7350 frågade personer som var ute och gick 
om de sett en man på cykel i 40 års åldern. De fick napp. En person som stämde in på signalementet 
hade cyklat mot Eriksberg. Patrullen visste att det nu var bråttom och ropade på de andra patrullerna. 
”7310, 7350” 
”7310, kom” 
”Det verkar som om killen har cyklat mot Eriksberg. Vi har träffat på en person som sett en som 
stämde med signalementet som cyklade över cykelbron vid Shell.” 
”Det är uppfattat. Hörde 7337 det också?”, frågade Anna Ekeroth över radion 
”Ja, de är på väg”, svarade Stefan Dahlberg i radiobil 7350 
Patrullerna visste att det nu var bråttom att få tag i andra personen som kunde ha sett något. Ganska 
snart skulle det vara för sent. 7310, 7337 och 7350 delade upp sig och gick olika stråk. Det var Stefan 
Dahlberg i 7350 som åter var den som träffade på en person som hade sett den eventuella 
gärningsmannen. Mannen hade cyklat förbi nedgången till Hallunda T-bana och fortsatt i riktning mot 
Hammerstaskolan. Patrullernas efterforskningar ledde så småningom till att de kunde dra slutsatsen 
att mannen gått in i någon av tre portar. 
”Jag tycker vi ringer på en dörr och ser om vi kan få tillgång till cykelrummen i respektive ingång”, 
sade Anna Ekeroth. 
”Visst, skall vi ta en port var?”, frågade Stefan Dahlberg. 
Polispatrullerna gick in i varsin port. Det var Fredrik Påhlsson och Anna Ekeroth som hittade en 
cykel som verkade kunna vara den de letade efter. Den stod i cykelrummet. Färgen stämde överens 
och däcken var blöta. Det stod dock inget namn på cykeln. Efter att ha ringt på två dörrar i höghuset 
träffade Fredrik Påhlsson och Anna Ekeroth på en dam i 70 års åldern. Hon hade sett att en boende i 
huset hade en sådan cykel. Damen trodde att personen bodde på våning fyra och att det skulle stå 
Lipponen på dörren. Fredrik Påhlsson och Anna Ekeroth åkte upp till våning fyra. Det fanns våta 
fläckar utanför Lipponens dörr, som såg ut att komma från ett par skor. Anna Ekroth ringde på 
dörren. De hörde steg och såg att tittögat i dörren blev mörkt.  
”Hallå, öppnar du dörren? Vi vill bara ställa några frågor” sade Fredrik Påhlsson. 
Det var tyst. Ingen öppnade. Fredrik Påhlsson stannade utanför dörren, medan Anna Ekeroth åkte ner 
till bottenvåningen för att samråda med de andra poliserna om vad de skulle göra. Äntligen hade de 
hittat den de letat efter så mycket, tänkte Anna Ekeroth, medan hon åkte ned i hissen. 
 
Polispersonalen måste ha en förmåga att leta reda på gärningsmän. Det handlar dels 
om att tänka sig in gärningsmannens perspektiv, men även att se tecken på att någon 
gått eller åkt åt ett visst håll. Att ta hjälp av allmänheten är viktigt i detta sammanhang. 
Jag har träffat på fall där allmänheten bildad telefonkedjor för att få tag i gärningsmän 
som flytt från brottsplats, bl.a. i samband med ett rån på en mindre ort. Det fick till 
följd att gärningsmännen kunde gripas.  
 
Lokal- och personkännedom har en avgörande betydelse för hur personalen skall 
lyckas med denna arbetsuppgift.  
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Att redovisa ett ärende för beslutsfattare 
 
Efter kontakt med länskommunikationscentralen och några dataslagningar hade polismännen en för 
brottet misstänkt person. Stefan Dahlberg ringde stationsbefälet på polisstationen i Flemingsberg för 
att få beslut om att göra en husrannsakan. Stationsbefälet ansåg dock att det var en åklagare som 
skulle stå för beslutet. Stefan Dahlberg ringde därför till jouråklagaren, men denne ville inte fatta 
något beslut om en husrannsakan, eftersom brottet var av så pass lindrig art, ett sexuellt ofredande. 
Eftersom polismännen hade en utpekad person kunde den misstänkte istället kallas till förhör. Det 
fanns ingen anledning att vidta några tvångsåtgärder just nu. Stefan Dahlberg påtalade att det varit 
ett stort problem med sexuella ofredanden i området, men åklagarens ståndpunkt var klar. Anna 
Ekeroth tog hissen upp till Fredrik Påhlsson som stod utanför den misstänktes dörr. 
”Skall vi gå in?”, frågade Fredrik Påhlsson när Anna Ekroth öppnade hissdörren. 
”Nej, det blev inget” 
Fredrik Påhlsson suckade och gick in i hissen.  
 
Polispersonalen måste ha en förmåga att föredra ärenden för beslutsfattare. Det gäller 
att vara klar och redovisa ärendet på ett pedagogiskt sätt. Det är en fördel om 
beslutsfattare sedan tidigare har ett förtroende för den som föredrar ärendet.  
 
Det kan ibland vara bra att föredra ett ärende innan polismännen genomför en planerad 
insats. På detta sätt kan beslutsfattare vara mer insatta i ärendet och polismännen har 
även möjlighet att få en indikation på om det är någon idé att genomföra insatsen. Att 
lägga ner två dagars spaning på en adress, där personalen sedan ändå inte får beslut om 
en husrannsakan kan vara meningslöst och har ofta en förödande effekt på 
motivationen. 
 
Polismannen måste ha klart för sig hur ärendet skall föredras och på vilka grunder en 
beslutsfattare kan tänkas fatta beslut. Det gör att polismannen måste vara väl insatt i 
den lagstiftning som beslutsfattare grundar sina beslut på. 
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7. Polisers motivation att agera 
 
I detta kapitel analyseras, med stöd av allmänna motivationsteorier, hur faktorer i 
polispraktiken påverkar polismännens motivation. Jag beskriver också orsaken till att 
motivationen har en så pass stor betydelse för polismännens arbetsprestation.  
 

7.1 Inledning 
 
Carlström (1999) framför att det fanns en utbredd uppfattning bland spanarna och 
ordningspoliserna att en polis som var initiativrik och ambitiös hade svårare att nå 
framgång än den som bara tog arbetsuppgifter via radion. Carlström skriver att 
polismännen ibland uttryckte förhållandet så här: ”Gör man inget, så kan man inte göra 
fel”. En utbredd uppfattning, menar Carlström, var att en ”polis som jobbar ordentligt 
blir stoppad i karriären.” (ibid.) 
 
En kollektiv uppfattning bland polismännen att man förlorar på att arbeta kan lätt 
förstärkas av polismannens individuella upplevelser. I min lic. avhandling 
(Holgersson, 2001) beskriver jag att: 
 
”Genom att inte göra ett ingripande slipper polismannen att bli anmäld och risken för att utsättas för 
våld och/eller kränkningar minskar. Avrapportering efter den normala tjänstgöringstidens slut blir 
dessutom mer sällan förekommande…Polismannen behöver heller inte infinna sig vid eventuella 
rättegångar såsom målsägande eller vittne.”(ibid.) 
 
Kaufmann och Kaufmann (1998) redovisar ett begrepp kallat operant betingning som 
inträffar när man kopplar samman en handling med de konsekvenser som den leder 
till. Detta är en aktiv, problemlösande form av inlärning, som har fått sitt namn av att 
individen lär sig genom att aktivt ”operera” i omgivningarna för att uppnå positiva 
konsekvenser eller undgå negativa konsekvenser (ibid.). Min forskning pekar på att det 
inte är ovanligt att ingripanden som utförs medför negativa konsekvenser för 
polismannen. Det gör att denne lär sig att undvika att vidta vissa typer av handlingar.   
 
Kerr (2003) framför att en organisation inte kan hoppas på att arbetstagarna skall bete 
sig på ett visst sätt när organisationen uppmuntrar det motsatta beteendet. Mina 
iakttagelser ligger i linje med de iakttagelser som Brown (1988) gjort, där han menar 
att vad som oftast brukar framställas som en lathet hos polismän egentligen är ett 
rationellt beteende utifrån organisationens sätt att behandla polismännen (ibid.). Med 
tanke på de förhållanden som redovisas i kapitel fyra är det lätt att förstå att en 
polisman kan få uppfattningen att han förlorar på att vara aktiv.  
 
Danztker (1994) skriver att arbetstagarnas arbetstillfredsställelse är en betydande 
faktor i alla organisationer, men en grupp av organisationer, polisorganisationerna, har 
i stor utsträckning ignorerat den stora påverkan som arbetstagarnas arbetstillfreds-
ställelse har på verksamheten: 
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”Job satisfaction, which has long been recognized in private industry as a prerequisite for successful 
job performance, has been merely a slogan in police organizations.” (ibid.)259 
 
Dantzker lyfter fram Sheley och Nocks (1979) forskning som pekar på att 
arbetstillfredsställelse har stor betydelse för prestationen i alla yrken, men de uppfattar 
att denna faktor är speciellt kritisk när det gäller polisyrket. Danzker menar att det går 
att dra denna slutsats genom att studera polisyrkets inneboende natur (ibid.). Forskare, 
bl.a. Zhao och Thurman (2004), har liksom Danzker konstaterat att det bedrivits liten 
forskning kring motivationens betydelse för polisarbete. 
 

7.2 Hur polismännens motivation påverkas av faktorer i polispraktiken 
 
Det finns en mängd olika motivationsteorier som var och en försöker ge en förklaring 
på skillnader i mänskligt beteende. Jenner (1987) skriver att man bland forskare strävat 
efter att fånga in motivationens alla aspekter i en enda, allomfattande teori, men att 
svårigheterna att lyckats med detta efterhand blivit alltmer uppenbara. Jenner påpekar 
att trots att ingen av dem presenterar hela sanningen, är det därmed inte sagt att de inte 
förklarar någonting (ibid.).  
 
McClelland har utvecklat en behovsteori där han menar att människan lär sig att sträva 
efter vissa mål. Dessa inlärda behov kan ha uppstått under uppväxten, men kan enligt 
McClelland, också tränas in senare i livet (McClelland & Winter, 1969). McClelland 
definierar fyra behov: prestationsbehov, kontaktbehov, självbestämmandebehov och 
maktbehov (McClelland, 1961; 1985).  
 
Prestationsbehoven innebär en önskan att ta sig an utmanande uppgifter där det finns 
en stark strävan efter framgång. En person med ett starkt utvecklat kontaktbehov 
föredrar att arbeta med andra personer framför att arbeta ensam. McClelland menar att 
en person med kontaktbehov kan bli högproduktiv om organisationen kan skapa en 
miljö som främjar samarbete, där positiv feedback är nära knuten till 
arbetsuppgifternas utförande (ibid.). Ett självbestämmandebehov tar sig i uttryck i att 
en person har en stark önskan av oberoende, av att vara autonom. Dessa personer 
föredrar att kontrollera sin egen arbetssituation och gillar inte att bli styrda av andras 
regler och procedurer. Om inte dessa personer har möjlighet att själva driva och 
kontrollera ett uppdrag kommer de ha en låg prestation (ibid.). Med maktbehovet 
menar McClelland en persons strävan efter att kontrollera arbetssitationen, möjligheten 
att påverka andra och vara ansvariga inför dem (ibid.). I Kaufmann & Kaufmanns 
(1998) beskrivning av McClellands teori är man noga med att påpeka att makt i detta 
sammanhang inte är liktydigt med att dominera och manipulera andra människor, även 
om det kan vara en variant som de flesta av oss antagligen har träffat på. 
 
Jag menar att polisyrket har stora möjligheter att tillgodose samtliga fyra skilda behov 
som McClelland redovisar, men med tanke på personalens ofta snabbt fallande 
motivation så kan man fråga sig vad det är som gör att så inte blir fallet?  

                                                 
259 Han hänvisar till Griffin, Dunbar & McGill (1978). 
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Jenner (1987) förklarar en individs motivation att agera på visst sätt genom 
nedanstående motivationsprocess. 
 
 

 
 
Figuren skall enligt Jenner läsas så här: En inre drivkraft, grundad i behov, önskningar 
eller förväntningar, utlöser beteenden eller handlingar riktade mot vissa mål, som kan 
vara yttre eller inre. Oberoende om målen uppnås eller ej så blir, enligt Jenner, 
resultatet en modifiering eller förstärkning av den inre drivkraften. Jenner menar att 
själva motivationsprocessen är skild från andra faktorer som också påverkar beteendet, 
såsom människans tidigare upplevelser och den miljösituation hon befinner sig i. 
Dessa andra faktorer, framför Jenner, kan emellertid påverka motivationen, och är 
därför viktiga att ta med i beräkningen (ibid.). 
 
Jag använder mig av flera motivationsteorier260 för att analysera på vilket sätt faktorer i 
polispraktiken påverkar polismannens motivation och kommer att utgå från de nio 
huvudkategorier som beskrevs i kapitel fyra.  
                                                 
260 Forskare har delat in motivationsteorier på olika sätt, t.ex. Jenner (1987), Kaufmann & Kaufmann (1998), 
Jewell & Siegall (1998) samt Porter, Bigley och Steers (2003) I avhandlingen kommer jag inte ta ställning till 
om polispraktiken främst inverkar på individers beteenden genom en påverkan på deras grundläggande behov 
kopplat till bl.a. inlärningsteorier (t.ex. att ett bränt barn skyr elden), eller om polispraktiken främst påverkar 
medvetna val kopplat till bl.a. förväntningsteorier (t.ex. att individer gör en avvägning om en handling skall 
utföras utifrån förväntat utfall). Vid analysen kommer jag använda mig av några teorier som jag kommit i 
kontakt med i ledarskaps- och organisationsteoretisk litteratur (se vidare kapitel nio). 
 
 

Psykologiska faktorer 
(”Personlighetsdrag”, värdering, tidigare upplevelser/minnesbilder etc.) 

Sociala faktorer 
(Systemet av relationer och roller, andras förväntningar, organisationsförhållanden m.m.) 

Inre drivkraft, grundad 
i behov, önskningar 
eller förväntningar 

Beteenden 
eller 

handlingar 

Modifiering eller 
förstärkning av det 

inre tillståndet 

 
Mål, yttre eller inre 

Figur 7-1: Motivationsprocessen enligt Jenner (ibid.) 
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7.2.1 Missnöje med nuvarande ledning, sätt att styra organisationen och 
verksamhetsuppföljning  
 
Hackman & Oldham (1980) har definierat en formel för att beräkna ett arbetes 
motivationspotential: 

 
 
Med en uppgifts variation menas i vilken grad ett arbete ger möjlighet att använda 
olika förmågor, färdigheter och kunskaper. En uppgifts identitet innebär i vilken grad 
ett arbete går ut på att utföra ett helt moment eller bara en liten del av en större 
arbetsuppgift. I vilken omfattning en arbetstagare kan se en vits med det arbete 
vederbörande utför är den tredje faktorn som avgör i vilken grad arbetstagaren 
upplever att arbetsuppgiften är meningsfull (ibid.). Polisyrket ställer krav på att 
polismannen använder olika förmågor, färdigheter och kunskaper och 
närpoliser/ordningspoliser får ofta utföra stora delar av ett helt arbetsmoment. 
Polisyrket har ur dessa aspekter en hög motivationspotential. När det gäller den tredje 
faktorn (en arbetsuppgifts betydelse) framkommer i kapitel fyra flera faktorer som 
inverkar negativt på dess värde:  
 
För det första innebär en bristande kommunikation mellan det Teoretiska perspektivet 
och Golvets perspektiv (se Holgersson, 2001) att det finns en risk att den yttre 
tjänstgörande personalen får en liten förståelse för uppgifter som ”ledningen” anser 
vara viktiga att genomföra.  
 
För det andra, som ibland har kopplingar till det först nämna skälet, uppfattar personal 
med Golvets perspektiv, att vissa texter och aktiviteter främst har som syfte att visa att 
verksamheten fungerar på ett visst sätt.  
 
För det tredje är det vanligt att olika beslut som fattas av ledningen upplevs ha en 
negativ inverkan på vissa rolluppdrag som personal med Golvets perspektiv menar att 
polisen istället borde koncentrera sin energi på.  
 
Arbetsmoment som personalen skall utföra upplevs ibland, med tanke på ovanstående 
tre skäl, som mer eller mindre meningslösa och ineffektiva. Ett visst missnöje när det 
gäller arbetsuppgiftens betydelse kan uppvägas av höga värden beträffande de andra 
två variablerna (variation och identitet) 261, men på grund av att det är flera faktorer än 

                                                 
261 Dessa två variabler skall enligt Hackman och Oldhams modell (se ovan) adderas ihop för att sedan, 
tillsammans med värdet på arbetsuppgiftens betydelse, divideras med tre. 

=
Motivations-  
potential 

Variation + Identitet + Betydelse

En uppgifts 

3 
* *Feedback          Självständighet 

Figur 7-2: En arbetsuppgifts motivationspotential enligt Hackman & Oldham (1980).

*
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ovan nämnda262 som inverkar på polismännens uppfattning om en arbetsuppgifts 
betydelse, får dock arbetstagaren många gånger en låg motivation.    
 
En ytterligare variabel att ta hänsyn till enligt Hackman och Oldhams (1980) modell är 
en arbetsuppgifts självständighetsgrad. I normalfallet har polismannen en hög grad av 
kontroll och ansvarar för den egna arbetssituationen, men det finns uppfattningar inom 
polisen att närpoliserna/ordningspoliserna ska detaljstyras (se kapitel fyra). Denna 
styrform har en negativ inverkan på polismännens självständighetsgrad. Enligt 
Hackman och Oldham har en minskad självständighetsgrad en stor påverkan på en 
individs motivation (ibid.). Zhau och Thurman (2004) har dragit liknande slutsatser i 
samband med att de studerade motivation hos polismän.  
 
Sammanfattningsvis är det en mängd förhållanden med en stark koppling till ett 
missnöje över nuvarande ledning, sätt att styra organisationen och 
verksamhetsuppföljning, som har en negativ inverkan på personalens motivation.  
 

7.2.2 Lagstiftning uppfattas som oklar och otillräcklig i förhållande till 
polisens uppgifter 
 
Om polispersonalen uppfattar att lagstiftningen inte är tillräckligt användbar när det 
gäller vissa typer av ingripanden finns en risk att personalen inte gör dessa typer av 
ingripanden. Adams (1965) likavärdesteori263 bygger på att en individ gör en värdering 
av sin insats och vad hon får ut av sin insats i förhållande till andra insatser och vad 
denne/andra får ut av dessa insatser (ibid.). Det finns en risk att personalen gör en 
bedömning att nuvarande lagstiftning inte motiverar att de tar sig an vissa 
problem/beivrar viss brottslighet. Polismännen kan istället få uppfattningen att det är 
viktigare att lägga sin arbetstid på andra göromål.  
 
Lewins (1938) motivationsteorier bygger på en grundsats att de viktigaste 
styrfaktorerna i mänskligt beteende är de förväntningar som individen har rörande 
framtida händelser, där beteendet är målorienterat och grundat på medvetna avsikter. 
En viktig faktor i detta sammanhang är individens tidigare erfarenheter av vilka 
möjligheter han har att nå ett mål (ibid.). Om polispersonalen ett flertal gånger blivit 
missnöjda över att lagstiftningen är oklar/otillräcklig i förhållande till de 
arbetsuppgifter som de varit involverade i finns en risk att de undviker att ta sig an 
liknande arbetsuppgifter igen. De kanske har fått erfara att det är svårt att få beslut om 
tvångsåtgärder vid en viss typ av brottslighet. 
 
Zhau och Thurman (2004) har funnit att polismannens uppfattning om vikten av de 
arbetsuppgifter han utför och hans intryck av möjligheterna att utföra 
arbetsuppgifterna på avsett sätt påverkar motivationen (ibid.).   
 

                                                 
262 T.ex. ett missnöje över hur rättssystemet fungerar (se avsnitt 7.2.3). 
263 Redovisningen bygger på  Jewell & Siegalls (1990), Kaufmann & Kaufmanns (1998) och Porter, Bigley & 
Steers (2003) beskrivning av Adams (1965) likavärdesteori samt Adams & Freedman (1976). 
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7.2.3 Personal missnöjd med hur rättssystemet264 fungerar 
 
Hur rättssystemet upplevs fungera har en stor betydelse för polismannens motivation.  
I kapitel fyra framgår att närpolisen/ordningspolisen lätt får känslan av att de 
arbetsmoment hon utför inte får avsedd effekt på grund av erfarenheter av att 
rättssystemet inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Jag beskriver också i kapitel 
fyra att det finns en risk att medborgare på grund av att de är missnöjda med 
rättssystemet tar lagen i egna händer. Förutom att det är olyckligt för en rättsstat att 
andra än polis och domstolar sköter rättstillämpningen så påverkar det personalens 
motivation. Polispersonalen känner sig maktlösa och deras arbetsuppgifter känns inte 
meningsfulla när medborgarna inte tycker det är någon idé att ta kontakt med polisen 
(se Hackmans och Oldhams beskrivning av ett arbetes motivationspotential tidigare i 
kapitlet). 
 
Jag redovisade också att personalen menar att vissa typer av brott mer eller mindre är 
straffria, särskilt om det är yrkeskriminella utan formella ekonomiska tillgångar som 
begår dem. 
 
I kapitel fyra framgår dessutom att om en polisman gör ett ingripande kan han bli 
skadad eller på annat sätt kränkt. Ett ingripande ökar dessutom risken att bli anmäld, 
vilket t.ex. inverkar på hans möjligheter att komma ifråga för sökta tjänster. 
Vittnesmål under lediga dagar kan också bli resultatet av ett ingripande.  
 
Vroom (1995) utgår precis som Lewin från att människor gör medvetna och rationella 
val. Enligt Vroom så bedömer människor sina handlingsalternativ och väljer det 
alternativ som de tror är mest sannolikt att det leder till den form av belöningar som de 
eftersträvar mest (ibid.). De förväntade negativa effekterna av ett ingripande ställs i 
relation till de förväntade positiva effekterna av ett ingripande. Att personalen i så hög 
grad känner en frustration över de förväntade effekterna av ett ingripande, och att de 
dessutom har uppfattningen att de som individer förlorar på att vidta handlingar 
jämfört med att avstå från dessa, gör att risken är stor att poliserna får en låg 
motivation att genomföra vissa typer av ingripanden. 
 
Närpoliserna/ordningspoliserna framför ofta att skötsamma medborgare får mer 
kännbara straff i förhållande till de yrkeskriminella. Personalen upplever att 
rättssystemet är orättvist265 och gör att motivationen att vidta vissa åtgärder blir låg.   
 
 
 
 

                                                 
264 Ur polismännens perspektiv innefattar detta begrepp även andra praktiker som har en stark koppling till 
polisverksamheten (landsting, kommun, kriminalvård, domstolsväsendet etc.) samt utredningsverksamhet som 
utförs inom polisen.  
265 Se Adams likavärdesteori (1965), där rättvisekänslan har en framträdande roll (Jewell & Siegalls, 1990; 
Kaufmann & Kaufmanns, 1998 och Porter, Bigley & Steers, 2003). Kaufmann & Kaufmann (1998) pekar på att 
likavärde betraktas som en princip med förutsägbara och starkt motiverande och demotiverande effekter på 
människors prestationsvilja och allmänna motivation i arbetslivet. 
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7.2.4 Missnöje med omorganisationer 
 
Maslow (1987266) framför att människor först försöker uppnå fysiologiska behov 
såsom hunger, törst och sömn. När dessa är uppnådda eftersträvar en individ trygghets- 
och säkerhetsbehov följt av samhörighets-, tillhörighets- och känslomässiga behov. 
Därefter strävar individer efter att uppnå erkännande och slutligen uppstår ett behov av 
självförverkligande (ibid.). Alderfer (1972) revidierade och modifierade genom sin 
ERG-teori Maslows behovshierarki. Alderfer menade att man kunde reducera antalet 
grundläggande behov till tre istället för Maslows ursprungliga fem. Han kallar dessa 
tre för existensbehov, relationsbehov och utvecklingsbehov. Den största skillnaden 
mellan Alderfer och Maslow är att Aldefer går ifrån Maslows antagande att vi bara rör 
oss uppåt i hierarkin och att det alltid finns ett dominerande behov som engagerar 
individen i hennes handlingar. Alderfer menar att olika behov kan vara aktiva på 
samma nivå och vid samma tidpunkt, och att det är möjligt att röra sig både uppåt och 
nedåt i hierarkin (ibid.)267. 
 
En del poliser påpekar att omorganisationer gjort att deras känsla av trygghet- och 
säkerhet har förändrats. Ett minskat antal poliser i yttre tjänst och långa avstånd för att 
få förstärkning är två faktorer som bidragit till denna uppfattning. Dessa två faktorer i 
kombination med bl.a. periodplanerad arbetstid har dessutom medfört att 
samhörighetskänslan har förändrats. Polismän menar att den sociala samvaron med 
kollegor har stor betydelse för deras arbetstillfredsställelse och motivation. 
Omorganisationer har gjort att det blivit svårare att tillgodose behov som kan kopplas 
till Alderfers (1972) relationsbehov, vilket gör att personalens motivation riskerar att 
hamna på en låg nivå. 
 
Jag har funnit att det finns en risk att personalens motivation på kort sikt påverkas 
negativt av en planerad och just genomförd omorganisation, men att förändringen inte 
spelar någon nämnvärd roll för motivationen på längre sikt i de fall omorganisationen 
upplevs fungera någorlunda bra, främst i förhållande till hur personalen upplevde att 
det fungerade tidigare. Enligt Adams (1965) likavärdesteori268 finns en möjlighet att 
individer jämför nuvarande arbetssituation med erfarenheter från tidigare 
arbetssituationer. Poliser menar ofta att de fick ett större utbyte och trivdes bättre i 
organisationen innan vissa omstruktureringar genomfördes. Detta förhållande påverkar 
personalens motivation och intresse av att engagera sig. Det är vanligt att personalen 
dessutom framför att omorganisationer fått till följd att verksamheten fungerar sämre 
jämfört med tidigare. Det påverkar också personalens motivation negativt.  
 

                                                 
266 Ursprungligen presenterades behovstrappan 1954. 
267 Se även Herzbergs (1966) tvåfaktorteori där han gör en uppdelning av Maslows behovhierarki i en övre 
(motivatorer) och lägre nivå (yttre hygienfaktorer). Vid en förbättring av de underliggande faktorerna kan direkt 
otrivsel undvikas, men en positiv tillfredsställelse med arbetssituationen kan ej skapas. Det är de övre faktorerna, 
t.ex. utvecklingsmöjligheter, ansvar, erkännande, som kan höja arbetstillfredsställelsen och skapa en högre grad 
av arbetsmotivation (Herzberg, 1966).   
268 Redovisningen bygger på  Jewell & Siegalls (1990), Kaufmann & Kaufmanns (1998) och Porter, Bigley & 
Steers (2003) beskrivning av Adams (1965) likavärdesteori samt Adams & Freedman (1976). 
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Personalen gör därutöver en värdering av de beräknade effekterna av ett ingripande (se 
Lewin, 1938; Wroom, 1995; Jenner, 1987). Om t.ex. personalen upplever att det är 
omfattande ledtider från att en anmälare ringer och berättar att han eller hon blivit 
utsatt för ett brott, till att länskommunikationscentralen beordrar en patrull, finns en 
risk att patrullens motivation att försöka få tag i en gärningsman blir låg. Chansen att 
det skall vara en färsk gärning, där det finns möjlighet att gripa en gärningsman, 
upplevs kanske så liten att man gör bedömningen att det inte är värt att engagera sig.  
 
I kapitel fyra pekar jag också på att omorganisationer gjort att möjligheten att få 
feedback har minskat. Feedback har en stor inverkan på en arbetstagares motivation 
(se nästa avsnitt). 
 

7.2.5 Bristfällig återkoppling/feedback 
 
I kapitel fyra redovisar jag att det finns ett missnöje bland poliser över hur sättet att ge 
feedback fungerar inom polisen. Det framgår att personalen uppfattar att de sällan får 
feedback på genomförda arbetsuppgifter och att eventuell återkoppling på ett 
ingripande i normalfallet är negativ. I Hackman och Oldhams (1980) ekvation framgår 
att feedback spelar en stor roll för en arbetstagares motivation. Zhau och Thurman 
(2004) som studerade motivationen hos polismän fann att feedback var en viktig faktor 
för polismännens motivation. Med stöd av Jewell & Siegalls (1990) 
förstärkningsmodell blir det med tanke på hur feedbacken fungerar inom polisen 
uppenbart att faktorer i polispraktiken gör att personalen blir mindre och mindre 
motiverade att utföra olika former av ingripanden. 
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Figur 7-3: Förstärkningsmodell fritt efter Jewell & Siegall (1990). 
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7.2.6 Bristfällig utbildningsverksamhet  
 
Att feedbacken är bristfällig påverkar motivationen (se ovan), men det får också andra 
konsekvenser för arbetsprestationen. Bristfällig feedback som förstärks av en 
otillfredsställande utbildningsverksamhet gör att polismännens yrkeskunskap inte 
utvecklas i önskvärd omfattning. Maslow (1987), Aldelfer (1972) och Herzberg (1966) 
pekar på vikten av att arbetstagare känner att de får utvecklas. Om polismannen 
uppfattar att så inte sker påverkas dennes motivation negativt. Att få igång en 
fungerande utbildningsverksamhet är därför av stor betydelse för motivationen bland 
närpoliser/ordningspoliser.  
 

7.2.7 Bristfälliga utvecklingsmöjligheter 
 
Som jag pekat på i föregående avsnitt finns en stor risk att närpolisernas/ 
ordningspolisernas motivation minskar om de känner att det inte finns några 
utvecklingsmöjligheter. Med tanke på de ringa utvecklingsmöjligheter som för 
närvarande finns inbyggda i närpolis-/ordningspolisrollen finns en uppenbar fara att 
motivationen i denna personalgrupp blir låg. Bristen på utvecklingsmöjligheter kan 
göra att personalen upplever att det är utanför polisyrket som de har en chans att 
utvecklas. En centralt placerad chef269 på Rikspolisstyrelsen menade: 
 
”Jag har träffat poliser som jobbar heltid som poliser och samtidigt driver företag på 10-15 st 
anställda. Många poliser har ett glödande engagemang i fotboll, volleyboll, scoutverksamhet etc. De 
lägger sin energi på annan verksamhet, där deras engagemang uppskattas. Om någon skulle föra fram 
uppfattningen att polisen består av oengagerade människor så tror jag faktiskt att det är helt tvärt om. 
Vår kultur uppmuntrar inte engagemang och skräckscenariet är dessutom att vår organisation inte 
tillåter engagemang. Du kanske är en besvärlig jäkel om du är engagerad, som ställer jobbiga 
frågor.” 
 

7.2.8 Inneffektiv avrapportering/svåranvända IT-system 
 
I kapitel fyra framgår att avrapporteringen är omständlig. IT-systemen upplevs 
dessutom som svåranvända. Det är vanligt att personalen uppger att tiden det tar att 
avrapportera ett ingripande ofta inte står i rimlig proportion till den förväntade effekten 
av ett ingripandet. Detta kan göra att personalen får en låg motivation att vidta vissa 
typer av handlingar (se Lewin, 1938; Wrooms, 1995; Jenner, 1987).  
 
Nedanstående exempel tydliggör förhållandet att omfattande avrapporteringsrutiner 
gör att patrullerna drar sig för att initiera egna ingripanden: 
 
Rutinerna för att registrera olovliga körningar förändrades för vissa enheter i ett polisdistrikt så att 
polispersonalens avrapporteringstid mer än fördubblades. Personalens motivation att stoppa och 
rapportera personer för grov olovlig körning minskade och ledde till att yttre tjänstgörande personal 
helt enkelt struntade i att stoppa och rapportera förare för grov olovlig körning. Antalet olovliga 

                                                 
269 Civilanställd. 
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körningar sjönk kraftigt. De gamla rutinerna beträffande avrapportering av olovliga körningar 
återinfördes dock, vilket ledde till att personalen ånyo började rapportera olovliga körningar.  
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Figur 7-4: Utvecklingen av en enhets antal rapporterade olovliga körningar270.  
 
De förändringar av avrapporteringsrutinerna som genomfördes på vissa enheter påverkade statistiken 
för ett helt polisdistrikt. Från att antalet grova olovliga körningar legat på drygt 160 per månad i 
polisdistriktet sjönk de till drygt 40. Antalet rapporterade olovliga körningar började stiga igen efter 
det att de gamla rutinerna återinförts. 
 
En omfattande avrapportering leder inte bara till att det kan hända att personalen 
undviker att genomföra vissa ingripanden utan det finns även en risk att ingripanden 
inte dokumenteras. Ett exempel på detta:  
 
Under 2003 dokumenterades 154 avvisanden/avlägsnanden271 på omhändertagandeblad eller annan 
liknande handling av personalen som tjänstgjorde på en polisstation. Vid en genomgång av IT-
systemet STORM beträffande de ärenden som hade åtgärdskod avvisad eller avlägsnad visade det sig 
dock att det genomfördes 425 avlägsnanden och minst272 1135 avvisanden under året, d.v.s. under tio 
procent av ingripandena dokumenterades på föreskrivet sätt av personal i yttre tjänst. I 
sammanhanget bör också påpekas att det verkar vara vanligt att avvisande/avlägsnanden dessutom ej 
heller redovisas i STORM. Av de 154 ingripandena som dokumenterats på omhändertagandeblad eller 
annan liknande handling var det över 40 stycken som inte fanns noterade i STORM. Procentsatsen på 
avvisanden/avlägsnanden som dokumenterats av personal i yttre tjänst i förhållande till faktiskt 
genomförda tvångsåtgärder är därför sannolikt mycket lägre än tio procent.   
                                                 
270 Källa: T-diariet. 
271 Avvisad = En person tvingas att gå från en plats genom en muntlig uppmaning. Avlägsnad = En person 
tvingas gå från en plats genom fysiskt tvång. 
272 Det är inte ovanligt att det är oklart hur många personer som avvisats vid ett ingripande. I en del HR 
(HändelserRapport, STORM) står det att ”två ungdomsgäng avvisades”, ”två grupperingar skiljdes åt och 
avvisades”, ”några fyllor avvisades”, ”ett flertal personer avvisades”, ”folk avvisades” etc. Det är därmed svårt 
att veta exakt hur många som avvisats under året. Det är heller inte ovanligt att det är oklart vad som egentligen 
hänt, uttryck som ”uppväckta och skingrade”, ”upprensat och klart”, ”fått dem på fötter” eller att det inte finns 
några andra kommentarer än att det rör sig om åtgärdskod 120, d.v.s. ett avvisande.  Siffran på antal avvisande är 
lågt räknat, därav har jag skrivit ”minst 1135 stycken avvisanden under året”.    
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Intervju med en polis med drygt tio års tjänst som arbetar på ovanstående polisstation: 
 
”Jag har i stort sett aldrig tagit ett HR273 på att jag avvisat någon. Man säger att de var på väg att gå 
därifrån och därför inte blev avvisade, trots att de blivit avvisade.” 
 

7.2.9 Kollegors negativa inverkan 
 
Polismannens kollegor verkar ha en stor betydelse för motivationen att genomföra 
ingripanden. Jag har funnit att det är vanligt att vissa patrullkombinationer på en ort 
står för en stor del av de egna initierade ingripanden. Ett exempel:  
 
I ett arbetslag på en ort var ambitionen att åstadkomma en ungefärlig jämn fördelning av vem som 
fick åka med vem. I arbetslaget fanns totalt 36 möjliga patrullkombinationer. Drygt tjugo av dessa 
patrullkombinationer lyckades rapportera något eller några ringa narkotikabrott under ett år. Totalt 
rapporterade arbetslaget åttiotvå narkotikabrott under ett år. Fem patrullkombinationer274 stod för 
över femtio procent av dessa ingripanden: 
 
                                            Polis A/Polis B:      15 %  
                                            Polis A/Polis C:       8 % 
                                            Polis B/Polis D:     13 % 
                                            Polis B/Polis E:     10 % 
                                            Polis F/Polis G:      8 % 
                                                  ------ 
                                                    54 % 
 
Personalen uppger att den nära kontakten med kollegor är väldigt viktig för 
arbetstrivseln och att det har en stor betydelse för motivationen. Samtidigt som 
polispersonalen anger att kollegorna är en mycket positiv faktor för motivationen så är 
det vanligt att just kollegors bristande beteenden eller låga aktivitetsgrad anges vara ett 
starkt skäl till att vissa polismän själva tappar motivationen.  
 
Vid intervjuer har det framgått att det finns poliser som bl.a. upplevs bemöta de som 
blir föremål för ett ingripande på ett bristfälligt sätt. Förväntningar kan påverka 
motivationen att handla (se Lewin, 1938; Wroom, 1995; Jenner, 1987). Om 
polispersonal förväntar sig att andra poliser i vissa situationer beter sig på ett olämpligt 
sätt kan det påverka motivationen att initiera vissa typer av ingripanden. Ett annat 
problem i sammanhanget är att personal upplever att vissa individer har möjlighet att 
smita undan och ha en mycket låg produktion. På grund av detta finns en risk att andra 
individer känner mindre motivation till att lägga ner energi på arbetet (se Adams 
”Likavärdesteori”). Varför skall jag behöva jobba när andra inte behöver det? Det 
finns därmed en risk att antalet lågproduktiva individer ökar, och att det uppstår en ond 
cirkel genom att det i sin tur leder till ännu fler lågproduktiva individer i 
organisationen.   
 
                                                 
273 HändelseRapport i Storm. 
274 Vid intervjuer med personal i arbetslag framkom att det inte gick att hänföra de stora skillnaderna i antalen 
ringa narkotikabrott mellan patrullkombinationer, till att vissa patrullkombinationer var överrepresenterade. 
Personal menade att skillnaderna berodde på att olika personer passade olika bra att arbeta ihop. 
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En helt annan faktor som påverkar en del polismäns motivation är att 
närpoliser/ordningspoliser ibland har framfört att de upplever en irritation över 
argument att de som enbart arbetar dagtid skall få högre lön än de som arbetar i yttre 
tjänst, som en kompensation för bortfallet av OB-tillägg. Dessa poliser menar att det är 
kämpigt att arbeta när andra är lediga och den inverkan som det har på det sociala 
livet. De tycker det är orättvist att de inte skulle få en ekonomisk uppskattning för 
detta (se Adams ”Likavärdesteori”).  
 

7.3 Motivationen har en central betydelse för arbetsprestationen bland poliser 
 
Jag har tidigare i detta kapitel varit inne på att det finns ett synsätt inom polisen som 
går ut på att polispersonalen kan styras likt schackpjäser (se även kapitel fyra). Min 
forskning pekar dock på att det är svårt att lyckas med denna styrform. 
 
För det första är det svårt att genom förutbestämda direktiv kunna fastställa vilka 
handlingar som en polisman bör vidta i och med att det utmärkande för polisarbete är 
att det inte rör sig om stabila och kända situationer (se t.ex. Wilson, 1968; Lipsky, 
1980). Rollen som närbyråkrat, till vilket polisyrket kan räknas, innebär en stor 
handlingsfrihet, där det för en utomstående dessutom är svårt att kontrollera vilka 
handlingar som egentligen har utförts och kvaliteten på dem (se t.ex. Lipsky, 1980; 
Johansson, 1992; Ekman, 1999). Att försöka påverka polispersonalen att vidta vissa 
handlingar genom ett styrsystem liknande t.ex. handlingsstyrning275 (Bruzelius & 
Skärvad, 1989) eller Teori X276 (McGregor, 1966) är därmed förkastligt i och med att 
grundförutsättningarna för att generellt sett kunna tillämpa dessa styrformer inom 
polisen inte existerar (se även Holgersson, 2001). Det hela förvärras av att mycket av 
polisverksamheten är svårmätbar (Fjeldberg, 2000; Reiner, 1998; Finstad, 2000; 
Holgersson, 2001). Riskerna för snedstyrningseffekter277 är uppenbara.   
 
För det andra skall numera det problemorienterade förhållningssättet genomsyra hela 
polisverksamheten, vilket förutsätter att personalen har motivation och ett engagemang 
för arbetsuppgifterna. Det kräver ett annat styrsystem och en ändrad uppbyggnad av 
själva organisationsstrukturen (Immelsjö, 1999). Nuvarande styrsystem motverkar 
införandet av det problemorienterade polisarbetet. Samma förhållande råder 
exempelvis beträffande personalens sätt att ta hand om brottsoffer.  
 
Hackman och Oldham (1980) pekar på att om en person har motivation och är lämplig 
att utföra en arbetsuppgift så är behovet av tvång eller att lura arbetstagarna att bete sig 

                                                 
275 Att säkerställa att medarbetare utför handlingar som är till organisationens fördel. Handlingsstyrning är 
lämplig när det finns kunskap om vilka handlingar som är önskade och det finns möjlighet att säkerställa att 
önskade handlingar utförs (resp. att icke önskade handlingar inte utförs) (Bruzelius & Skärvad, 1989). 
276 Arbetet leds genom att den enskilde individen bara i detalj skall utföra föreskrivna uppgifter. Chefen 
kontrollerar sedan att individen har utfört givna order och direktiv (McGregor, 1966). 
277 Där styrsystemet framkallar negativa attityder, vilka i sin tur ökar sannolikheten för felaktiga eller ej 
optimala handlingar, beteendeförskjutningar, där styrsystemet framkallar ett beteende som helt eller delvis inte 
överensstämmer med organisationens mål och trixande där styrsystemet utnyttjas på ett sätt som det inte är 
avsett för och som ger den styrde vissa fördelar (Bruzelius & Skärvad, 1989).  
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på ett visst sätt litet278. Det bör i detta sammanhang påpekas att det sedan över tio år 
tillbaka är mycket svårt att komma in på Polishögskolan. Polisaspiranterna uppvisar 
nästan undantagslöst en mycket hög motivation och har många gånger valt polisyrket 
trots att de har haft möjlighet att få eller har haft ett annat mer välbetalt arbete. 
Polisorganisationen lyckas dock i normalfallet att rasera polismannens positiva 
inställning till arbetet på relativt kort279 tid.  
  
O’Reilly & Chatman (1999) redovisar att en omotiverad arbetstagare kan vara kreativ i 
sina försök att finna möjligheter att lata sig. Polisyrkets inbyggda stora grad av frihet 
och att de flesta arbetsuppgifter är svårmätbara gör att det är lätt för en omotiverad 
polisman att ha en låg arbetsprestation. Motivationen har därför en mycket stor 
betydelse för polismännens arbetsprestation. 
 
Min analys pekar på att när man utvecklar IT-system inom polisen måste man bl.a. ta 
hänsyn till den stora betydelse som motivationen har för arbetsprestationen bland 
närpoliser/ordningspoliser. I nästföljande kapitel visar jag att det inte varit fallet och 
tydliggör olika anledningar till detta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
278 Se även Bruzelius & Skärvad (1989) som lyfter fram självstyrning som ett sätt att styra en organisation, där 
inriktningen är att vidareutveckla arbetstagarnas egen motivation. 
279 Motivationen visar tendenser till att ha sjunkit redan efter ett halvår i yttre tjänst (se kapitel tre). 
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8. Varför är det svårt att få verksamhetsanpassade IT-system inom 
polisen? 
 
I detta kapitel exemplifierar jag och analyserar olika faktorer i polispraktiken som ser 
ut att ha en negativ inverkan på möjligheterna att ta fram verksamhetsanpassade IT-
system.  
 

8.1 Inledning 
 
Denna avhandling pekar på att IT-system kan öka personalens motivation och kunskap 
att agera i olika situationer och därigenom medverka till att öka polismännens 
arbetsprestation. I kapitel fyra framgår dock att det främst är andra åtgärder än 
framtagning av IT-system som kan bidra till att öka personalens arbetsprestation. Trots 
detta har stora resurser satsats på utveckling av IT-system i förhållande till annan 
verksamhetsutveckling. Det som gjort det hela ännu mer olyckligt för 
polisverksamheten är att IT-systemen dessutom inte medfört de positiva effekter som 
man förväntat sig. Ivarsson Westerberg (2004) konstaterar att visionerna hela tiden har 
varit stora, och löften har ställts ut, om hur effektivt och snabbt saker skall ske i 
framtiden med hjälp av informationsteknologin. Det har emellertid visat sig att det 
finns stora skillnader mellan visionerna och den praktiska verkligheten (ibid.).    
 
Grönlund (2001) skriver att många ser införandet av ny teknik i en organisation som 
en relativt oproblematisk ”implementation av fattade beslut”, d.v.s. man analyserar 
först behov, beslutar sig därefter för ett handlingsalternativ och så implementerar man. 
Grönlund hänvisar dock till bl.a. Ciborra (1997) som menar att det är en komplicerad 
process att införa ny teknik. Människor använder tekniken på andra sätt än de avsedda. 
Ibland blir dessa sätt de dominerade. På grund av detta blir resultatet ofta helt 
annorlunda än vad de ursprungliga planerna avsåg. Grönlund menar att det dels beror 
på att tekniken i sig är flexibel, dels på sociala processer som pågår och uppstår runt 
teknikanvändningen (ibid.). 
 
I avhandlingen har jag pekat på att det finns grundläggande förhållanden i 
polispraktiken som har en negativ påverkan på personalens arbetsprestation. Min 
uppfattning är att vissa av dessa förhållanden också kan ha betydelse för möjligheten 
att utveckla verksamheten på avsett sätt, bl.a. vid informationssystemsutveckling.  
 
Det verkar som om systemutvecklingsmodeller280 inte i tillräcklig utsträckning är 
konstruerade för att ta hänsyn till vissa grundläggande förhållanden i en praktik. Vid 
utveckling av IT-system sker istället en fokusering kring t.ex. vilken teknisk plattform 
man skall välja, hur man skall uppnå en hög grad av användarvänlighet, hur system 
skall spridas i en organisation och olika förvaltningsfrågor. I detta kapitel kommer jag 
att exemplifiera sex grundläggande förhållanden inom polispraktiken, som jag menar, 

                                                 
280 Som är vanligt förekommande i samband med IT-projekt (både inom och utom polisorganisationen). 
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påverkat utsikterna att i önskvärd omfattning kunna dra nytta av de möjligheter 
informationsteknologin erbjuder:  
 

- IT-system är uppbyggda för att tillgodose ett byråkratiskt kontrollsystem 
snarare än att stödja polisverksamheten  

- Juridiska hinder 
- Revirstrider 
- Strävan efter en ”anpassning på ytan” 
- Praktiken utmärks av ett stort antal kunskapsintensiva aktiviteter 
- Norm bland personal att inte uttrycka avvikande åsikter 
 

I slutet av kapitlet sker en sammanfattning av ovanstående faktorers inverkan på 
utsikten att få fram verksamhetsanpassade IT-system.  
 

8.2 IT-system är uppbyggda för att tillgodose ett byråkratiskt 
kontrollsystem281 snarare än att stödja polisverksamheten 
 
I min lic. avhandling pekade jag på att det är svårt att ha ett styrsystem/ 
uppföljningssystem som bygger på att arbetstagarna skall redovisa korrekta uppgifter 
och inte förvanska resultatet om arbetstagarna inte är motiverade att göra detta 
(Holgersson, 2001). McGregor (1966) skriver att en ordinär arbetstagares 
uppfinningsrikedom är tillräcklig för att överlista vilket som helst av företagets 
kontrollsystem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
281 Min benämning ”byråkratiskt kontrollsystem” hamnar inom värdeområdet ”Förvaltningsvärden” enligt 
Hedströms (2004) modell. Med förvaltningsvärden menar Hedström (ibid.) att IT ses som ett verktyg för 
effektiviseringar, kostnadsbesparingar, administration, kvalitetssäkring och informationssäkerhet.  

Figur 8-1: Skillnad mellan önskad och möjlig styrning (Holgersson, 2001). 
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Ovanstående styrning överrensstämmer med vad Bruzelius och Skärvad (1989) kallar 
handlingsstyrning, som bygger på att det finns en möjlighet att säkerställa att önskade 
handlingar utförs, vilket jag och andra polisforskare pekat på är mycket svårt eller till 
och med omöjligt. IT-system utgör många gånger en viktig komponent i ovanstående 
detaljerade styrning bl.a. när det gäller uppföljning av lätt mätbara produktionsmål. 
 
I samband med att RRV (1996; 2000) har granskat polisväsendet har man kunnat 
konstatera: 
 
”Den modell för redovisning av polisens resultat som idag används är huvudsakligen konstruerad för 
rapportering till regering och riksdag… De mått som modellen bygger på bör ses över, så att de får 
tydligare koppling till verksamheten. Så länge det inte känns meningsfullt för den enskilde polisen att 
redovisa hur och till vad tiden har använts kommer ambitionen vara låg när det gäller att redovisa på 
ett korrekt sätt.” (RRV, 1996) 
 
Hur polispersonalen uppfattar nuvarande uppföljningssystem kanske bäst 
sammanfattas i en dikt som satt i en korridor i ett polishus: 
 
”Att vara polis är inte lätt, jag fightas med min kodblankett. 
I huvet chefens ord jag hör, statsmakten vill veta vad du gör. 
Vid kodning skall du inte vela, den hjälper staten att pengen dela. 
Åt våran kodning sa man usch, ni måste genast gå på kurs. 
En trevlig dam hon kom från Skövde, hon lärde oss vad vi behövde. 
Nu finns det inte nån polis, som på kodning är novis. 
Och vad du gör så glöm ej bort, att jobba jämt på händelse rapport. 
När du inget gör eller håller koll, så koda genast G 5 0. 
Hjälper du en krockad cyklist, eller tröstar en tant som gubben mist. 
Ett mord, ett rån, en lös släppt gris, blir samma kod på något vis. 
Skydda, hjälpa, ställa tillrätta, är inte så viktigt som detta. 
Jag känner att jag gjort det rätta, och mina steg känns jättelätta. 
Jag lämnar våran toalett, har torkat mig med en kodblankett.” 
 
Tesser och Rosén har kommit fram till att personer som inte känner sig tillfreds med 
sitt arbete inte är intresserade av att hjälpa organisationen att uppnå dess långsiktiga 
målsättning och att de därför är mer benägna att förvanska information (Tesser & 
Rosén, 1975). 
 
Som framgår i kapitel fyra så uppfattas det många gånger som viktigare att redovisa ett 
bra resultat än ett korrekt resultat. Poliser har framfört att de ibland får direktiv om att 
redovisa en viss kod för att överordnade känner sig pressade att visa upp ett visst 
resultat: 
 
”De säger att vi skall kryssa i mer av en viss kod, även om vi inte jobbat med det.” 
 
Forskare har noterat problemet med felaktiga siffror. Ett av de mest kända fallen med 
förvanskade siffror utspelade sig i Kent. Polismännen kunde bl.a. sitta på cafén och 
notera registreringsnumret på bilar som passerade. De anmälde sedan bilarna stulna, 
för att en tid senare rapportera att bilen hittats, utan att ägaren haft en aning om att 
bilen varit stulen. Allt i syfte att få bra statistik (Young, 1991). 
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Flera av de IT-system som används för uppföljning är uppbyggda för att i efterhand 
redovisa genomförda aktiviteter, där polispersonal t.ex. skall bokföra282 en metod- och 
resurskod. Bland annat redovisningen av metod- och resurskoder upplevs vara 
problematisk. Arbetsuppgifter är ofta uppdelade korta moment, vilket gör att det kan 
vara svårt att hitta en representativ kod. Det kan också vara så att samma arbetsuppgift 
i sig innefattar flera metod-/resurskoder: 
 
”Vi tjänstgör i ett centrum där målet är att förhindra bl.a. både narkotikaförsäljning, okopplade 
hundar, snatterier, ordningsstörningar och våld. Vi håller givetvis på med riktade insatser mot viss 
brottstyp ibland, men oftast är syftet att förhindra eller beivra olika typer av brott… Det blir sedan 
krångligt att redovisa vad vi gjort.” 
 
Det är heller inte ovanligt att en polis är inblandad i ett ärende där en person 
misstänkts för flera brott: 
 
”En polis håller ett förhör på 45 minuter – där tre olika brottstyper ingår (våld, stöld och 
narkotikabrott). Polismannen ringer sedan till åklagaren under 20 minuter för att föredra ärendet, där 
det sker en fokusering på vålds- och stöldbrottet. Den misstänkte blir anhållen för våldsbrottet och 
förs till häktet av polismannen, vilket tar 10 minuter. Polismannen skall därefter skriva in några 
beslag som härrör sig från stöldbrotten. Detta arbete tar 15 minuter att genomföra.” 
 
Personalen upplever att det är svårt att redovisa vad de egentligen gjort, och har också 
svårt att förstå vitsen att göra en sådan uppdelning av ett arbetsmoment283 i olika 
koder. Personal menar även att tidsredovisningen inte påvisar kvaliteten på genomfört 
arbete:  
 
”Om en polis patrullerat i ett centrum mellan 09.00 och 11.00 en förmiddag så bokförs två timmars 
arbete. Dessa två redovisade timmar säger inte när polispersonalen patrullerat av centrumet. Om det 
föreligger ett behov av att patrullera av centrumet mellan 20.00 och 22.00 så går det inte att följa upp 
om så verkligen skett. Tidredovisningen säger heller inte var aktiviteten skett284?” (Holgersson, 2001) 
 
Ett annat återkommande framfört problem gäller inregistreringen i IT-systemet 
STORM, som används för att styra den operativa verksamheten. Inregistreringen i 
detta system tar längre tid än den borde göra på grund av att en del av den information 
som läggs in handlar om statistiska uppgifter som har lite att göra med det operativa 
arbetet. Intervju med en före detta gruppchef på LKC: 
 
”Det går att göra snygga utskrifter från STORM. Många uppgifter som registreras är till just för att 
kunna få ut statistik.” 
 
Tidigare var det inte ovanligt att uppgifter noterades på lösa lappar för att sedan föras 
in i IT-system i efterhand. Numera förs uppgifter vanligen285 in i IT-system direkt när 

                                                 
282 I många fall är det inte enskilda poliser som bokför vad de arbetat med utan uppgiften kan ligga på 
stationsbefäl eller administrativ personal. 
283 Se även Eliasson (2003). 
284 Personal framför ofta att redovisningen istället skulle kunna ske via en utbyggd användning av HR 
(Händelserapport). På vissa platser har man tagit steg i denna riktning. 
285 På vissa LKC (vissa operatörer) förekommer det dock att operatörer först skickar patrull och att operatör 
återkommer med ytterligare information innan uppgifter registreras i Storm. Detta arbetssätt gör att ledtiderna 
blir betydligt kortare. 
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uppgifterna erhålles. Det finns flera orsaker till att information skrivs in direkt i IT-
system och inte noteras på lösa lappar, bl.a. har operatörerna fler patruller jämfört med 
förut att hålla reda på och operatörerna känner sig tvingade att lägga in information 
direkt för att rätt tidpunkter skall registreras i systemet. Intervju med operatör på LKC: 
 
”När man får in t.ex. ett överfallslarm från ett företag… Direkt när man får in det så skulle jag vilja 
gå ut med det till bilarna för att tjäna tid… men alla äldre sade till mig att du måste ta dig tid att 
skriva ner HR:et. Annars kommer man på efterkälken. Försök dig inte ge dig på att ropa ut det och be 
bilarna åka mot platsen…. Det kommer inte att fungera. Men så tänkte jag att jag måste prova, så 
direkt när jag hade fått in ett överfallslarm så ropade jag ut till bilarna att det var ett överfallslarm, 
där och där och att jag behövde radiotystnad för att kunna skriva in mitt HR.…. Det var precis som de 
äldre sa. Det gick inte. För det tog ju 0.3 sekunder innan första bilen började ställa frågor och nästa 
bil talade om att de åkte från något annat ställe, och tredje bilen… Det gick helt enkelt inte. Det var 
omöjligt. Man kommer på efterkälken med HR:et… Man får inte in informationen ordentligt och så 
måste man skriva allt på papper istället. Så efteråt så kommer massmedia och granskar och undrar 
varför det inte kommit in i datasystemet på en gång… Det vore bättre att vi kunde säga till bilarna att 
åka till en viss plats… Och inte först lägga in uppgifterna i IT-systemet… Vi förlorar värdefull tid på 
det.” 
 
Andra forskare har funnit att arbete ofta i första hand organiseras så att det skall kunna 
gå att mäta och bedöma och inte för att uppnå bästa och effektivaste resultat (Ahrne & 
Hedström286, 1999).  
 
Ivarsson Westerberg (2004) skriver att normer för vad som är bra polisarbete har i 
högre utsträckning börjat formuleras av företagsekonomer inom polisen. Det gör att 
nya typer av krav ställs och gör att verksamheten måttsätts och avgränsas på ett annat 
sätt än tidigare. Inte sällan blir målen kvantitativt inriktade som t.ex. att ett visst antal 
nykterhetskontroller skall göras eller hur frekvent en plats skall patrulleras. 
Administrationen formar, enligt Ivarsson Westerberg, på så sätt inriktningen på 
verksamheten istället för tvärtom. Ivarsson Westerberg framför att mål- och 
resultatstyrningens skapare inom polisen numera är en av dess främsta kritiker: 
 
”Det är ju sådana där halvdumma teorier bakom den där, men jag var själv med…. Men det var när 
vi jobbade med den där som vi insåg att så här går inte att hålla på. I botten ligger ett antagande om 
att man ska hitta objektiva mått som ska säga något om polisverksamheten är bra eller dålig. Och… 
önskan om att slippa göra värderingar… utan bara kunna konstatera att står det 87 – skitdåligt, eller 
102 – oj vad bra.”(ibid.) 
 
Personal får en bristande motivation att fylla i korrekta uppgifter i och med att IT-
system är uppbyggda efter att tillfredställa det byråkratiska systemet snarare än att 
utgöra ett stöd i polisverksamheten. Det finns, som jag tidigare påpekat, ett intresse i 
organisationen att visa upp ett bra resultat. Ovanstående två faktorer i kombination 
med att polismännen har en stor grad av frihet, där det är svårt att kontrollera om de 
redovisar korrekta uppgifter, leder till att information i IT-system blir av låg kvalitet. 
Sättet som IT-system används på för att styra verksamheten ger upphov till en 
kontraproduktiv verksamhet.  
 

                                                 
286 De hänvisar till March & Simon (1958) och Garfinkel (1967). 
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Ett exempel på ett IT-system som ger upphov till en kontraproduktiv verksamhet är 
START. Detta system skapades för att kontrollera produktionen, bl.a. LA-tester och 
verksamhetskodning. Att mäta produktion på detta sätt är inte bra för verksamheten, 
vilket jag kommer att förklara nedan.      
 

8.2.1 LA-tester 
 
Antal LA-tester287 upplever poliser vanligen vara ett dåligt mått288 på produktiviteten. 
Polispersonal menar att kvantitet går före kvalitet och detta motverkar genomförandet 
av riktade insatser, vilka upplevs som viktiga att genomföra, eftersom det är en så pass 
liten risk att bli stoppad:  
 
”Hur många gånger har du blivit stoppad och fått blåsa i en alkometer? Slå ut det på antal kilometer 
som du kört och du fattar att risken att bli stoppad är minimal.” 
 
Förutom att riktade insatser kan ha som syfte att få tag i rattfyllerister så menar 
polispersonal att de riktade insatserna även kan ha som syfte att visa så många 
trafikanter som möjligt att polisen utför LA-tester. Antal LA-tester är även ur denna 
aspekt ett dåligt mått på effektivitet, menar dessa poliser. Bara för att många blås 
genomförs behöver det inte betyda att man står på en plats där många personer ser LA-
testen. Att ha en kontroll på en plats där många personer passerar, på väg till t.ex. 
midsommarfirande, men att polispersonalen bara stoppar ett fåtal procent av de som 
passerar, kan ha en bra förebyggande effekt. Många känner att de var nära att bli 
stoppade, menar poliser som jag intervjuat. Det kan få en del att avstå från att köra 
alkoholpåverkade.  
 
Med nuvarande mätmetoder är dock det optimala att stå på en väg med en jämn, inte 
alltför tät ström av bilar, där poliserna hinner med att stoppa huvuddelen av bilarna. 
Att ha en kontroll där frekvensen av bilar är stor försvårar kontrollen och ställer större 
krav på poliserna att se till att fordon kan köra in och ut från kontrollen på ett säkert 
sätt. Att många har sett en kontroll och att man stått på ”rätt” ställe är inget som syns 
med nuvarande mätmetoder289. 
 
Från början så redovisade personalen själva hur många LA-tester som genomfördes. 
Personalen redovisade ett större antal LA-tester än som i verkligheten genomförts290. 
För varje LA-test gick det åt ett plaströr. Nya rör beställdes automatiskt och på mer än 
ett ställe i landet har det vid intervjuer framkommit att rum fylldes av nya kartonger 
med rör. Personalen fick börja slänga nya kartonger med rör, eftersom det annars blev 
uppenbart att redovisningen inte stämde med verkligt utfall. Problemet 
                                                 
287 Lagen om utandningsprov, vilket gör det möjligt för polisen att stoppa fordon i syfte att föraren skall blåsa i 
en alkometer. 
288 Frågan om det skall vara kvantitet eller kvalitet som skall styra polisens strategi i samband med 
trafiknykterhetskontroller har diskuterats vid Rikspolisstyrelsen (Polistidningen, 2000). 
289 Redovisningen skulle istället kunna ske via en utbyggd användning av HR (Händelserapporter, IT-systemet, 
STORM) och inte som nu där fokuseringen sker på antalet LA-tester.  
290 Vissa av dessa poliser redovisade felaktiga uppgifterna i syfte att kunna genomföra riktade kontroller, utan att 
få kritik för att man genomförde för få kontroller.  
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uppmärksammades dock och ett instrument som skulle öka detaljeringsgraden på 
statistiken och försvåra en felaktig bokföring av antalet LA-tester ersatte de gamla 
alkometrarna. Själva grundproblemet fästes ingen större vikt vid, d.v.s. att polisarbete 
är svårkontrollerbart och betydelsen av att personalen är motiverad att utföra en 
uppgift för att uppgiften skall bli utförd på ett önskvärt sätt. Det visade sig att den nya 
tekniken inte kunde förhindra att personalen manipulerade antalet genomförda LA-
tester. Ett inte ovanligt sätt är att poliserna själva blåser291 i alkometer för att nå upp till 
en uppställd målsättning: 
 
”Vi brukar blåsa 75 % av LA-kontrollerna själva så att vi slipper höra en massa gnäll.”  
 

8.2.2 Verksamhetskodning 
 
Johansson (1992) har en kapitelrubrik i sin avhandling som heter: ”Att dölja genom att 
mäta: försäkringskassornas verksamhetsredovisning”. Han menar att 
arbetstidsredovisning på flera sätt är problematiskt, både med avseende på 
tillförlitligheten i det som mäts och ifråga om vad som utelämnas vid mätningarna. 
Han har sett att arbetstidsredovisningen – genom att aktiva servicesatsningar inte 
räknas in vid de månadsvisa återkommande produktivitetsmätningarna – ”bestraffar” 
aktiva satsningar på service. Arbetsredovisningssystemet är med andra ord 
kontraproduktivt i förhållande till servicesatsningarna. Men inte bara det, menar 
Johansson. Redovisningen lämnar heller ingen information om ärendehandläggningens 
kvalitet (hänvisar till RFV, 1984). Därmed premieras snabbare handläggning genom 
avkall på kvaliteten, t.ex. genom minskad kontrollverksamhet. 
Arbetstidsredovisningssystemets sätt att mäta prestationer innebär alltså, enligt 
Johansson, att viktiga aspekter av verksamheten döljs. Det leder i sin tur till att både 
aktiva servicesatsningar och kvaliteten i ärendehandläggningen motverkas. Johansson 
har gjort iakttagelser att ett redovisningssystem kan fungera dubbelt kontraproduktivt 
(ibid.). Jag har gjort liknande observationer inom polisen. 
 
Intervju med en linjechef:  
 
”Man jobbar inte så enkelspårigt som tidsredovisningen är uppbyggd efter…. Det påverkar 
verksamheten på så sätt att ledningen baserar sina beslut på fel uppgifter… De blir att jag som chef 
måste lägga ner massa tid och energi på att tillfredställa systemet så att jag kan få rätt beslut av mina 
chefer… Jag skulle vilja ägna mig åt metodförbättringar av själva verksamheten istället. Inte behöva 
planera för hur vi skall korrigera siffrorna så att vi skall få beslut som är bra för verksamheten. 
Cheferna säger: ’Vi vet att det inte stämmer’. Trots att beslutsfattarna hela kedjan upp säger: ’Vi vet 
att siffrorna inte stämmer’ så är det ändå dessa siffror man går efter. Det är väldigt olyckligt.” 
 

                                                 
291 Det finns även andra sätt att utföra testerna och inovationen är stor: att hålla för inblåsningshål och samtidigt 
trycka på C-knappen, att åka i 70 km/h, hålla ut alkometer genom nedvevad bilruta och trycka på C-knappen, att 
lägga ut ett antal påslagna alkometrar på ett bord och samtidigt trycka på radioapparatens monofon tätt ovanför 
dem, att tejpa ihop ett antal rör för att kunna blåsa i flera alkometrar samtidigt (fyra stycken är rekordet). Att 
själv blåsa i en alkometer i radiobilen är dock det vanligaste sättet (den högsta siffran jag kommit i kontakt med 
är 75 egna blås i radiobilen under ett arbetspass). 
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Att linjechefen måste lägga ner tid på att tillfredsställa systemet tydliggörs genom 
nedanstående intervju med en pensionerad högre chef: 
 
”Jag tittade mycket ofta på siffrorna… Jag litade på att det som redovisades var korrekt… Det var 
statistiken jag gick på… När jag pratade med enskilda individer så fick jag så många olika signaler…. 
Som jag visste inte stämde överens med verkligheten… när man nagelfarde vad som fanns i timmar 
och resurser…. Man måste ta det personalen säger med en nypa salt och jämföra det med de faktiska 
siffrorna som finns. För siffrorna ljuger inte. Siffrorna var en viktig beslutsgrund.”  
 
Som samtidigt menade: 
 
”Det finns ett stänk av sanning att det viktiga är att visa upp bra siffror snarare än att de ska spegla 
verksamheten… Timmarna måste man på något sätt göra. Det är en prioriterad verksamhet.” 
 
Johansson (ibid.) har funnit att inte ens inom de organisationer inom svensk offentlig 
sektor där redovisningssystemen är som allra mest utvecklade förekommer någon form 
av kontroll eller övervakning av gräsrotsbyråkraternas arbete (ibid.). Nuvarande sätt att 
följa upp och styra verksamheten med hjälp av IT-system inom polisen innebär inte 
bara att styrningen blir ineffektiv, den bidrar dessutom till ett produktionsbortfall på 
grund av att personalen blir frustrerad (se kapitel sju).    
 

8.3 Juridiska hinder 
 
RRV (1991) har funnit att det är vanligt att organisationer vid utveckling av IT-system 
inledningsvis tar för lite hänsyn till olika juridiska krav, vilket leder till stora problem i 
projekten när väl dessa krav skall hanteras. Jag har gjort liknande iakttagelser inom 
polisen, men vill dessutom poängtera att det finns grundläggande förhållanden i 
polispraktiken som gör att informationssystemsutvecklingsprojekt ställs inför 
svårigheter på grund av framlagda juridiska hinder.     
 
I avsnitt 4.2 (”Lagstiftning uppfattas om oklar och otillräcklig i förhållande till 
polisens uppgifter”) framgår att vissa jurister inom polisen ofta fokuserar på hinder 
och tolkar lagstiftningen snävare än vad som borde vara fallet. Denna inställning har i 
många fall visat sig ha en stor negativ inverkan på möjligheten att få fram 
verksamhetsanpassade IT-system och genomföra annan typ av 
verksamhetsutveckling292. Flera utvecklingsprocesser har stannat upp eller blivit 
kraftigt fördröjda på grund av framförda juridiska hinder. För att bemöta juristernas 
argument och komma vidare krävs vanligen att personal som ingår i ett 
utvecklingsprojekt sätter sig in i gällande lagstiftning och att de har en förmåga att 
framgångsrikt kunna argumentera med juristerna293.  
 

                                                 
292 Jag har kommit i kontakt med utvecklingsprojekt där man köpt in juridiska tjänster utanför 
polisorganisationen. Anledningen var att de jurister inom organisationen som skulle komma ifråga för att bereda 
ärendet bedömdes ha en bristande förmåga att se möjligheter och därmed skulle de utgöra ett hinder i 
utvecklingsprocessen. 
293 Ett snarlikt problem är när IT-personal hänvisar till tekniska hinder i samband diskussioner med polispersonal 
som framför önskemål om hur olika verksamhetsbehov borde tillgodoses (se vidare i detta kapitel). 
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Liknande uppfattningar har framkommit i samband med att jag haft en dialog med 
personer som har erfarenhet av utveckling av IT-system inom annan offentlig 
verksamhet, bl.a. inom hemtjänsten och sjukvården, d.v.s. verksamheter som omgärdas 
av en mängd regler som många gånger mer eller mindre står i konflikt med varandra, 
t.ex. offentlighetsprincipen i förhållande till sekretesslagen. Lundberg & Stinzing 
(2001) beskriver problemet inom sjukvården. De inom sjukvårdsorganisationen som 
tolkade lagen, menade att informationsutbyte avseende patientinformation mellan 
olika kliniker inte får ske utan patientens samtycke. Det fick till följd att varje klinik 
lade upp en egen databas, där det var svårt att utbyta information mellan dessa. 
Samtidigt är det vårdgivarens skyldighet enligt hälso- och sjukvårdslagen att bedriva 
god och säker vård, vilket kräver tillgång till relevant information. Lundberg & 
Stinzing påpekar att Socialstyrelsen i en skrivelse uttryckt sin oro över att man inom 
sjukvården tolkat de juridiska kraven för strängt och att dessa då i onödan hindrat 
integrationslösningar i vården, vilka egentligen hade varit helt i sin ordning294 (ibid.). 
 
Fölster m.fl. (2003) menar att problemet med att organisationer har svårt att få fram 
verksamhetsanpassade IT-system inte enbart kan skyllas på interna faktorer, utan det 
beror också på yttre omständligheter, bl.a. på tolkningar som datainspektionen gjort. 
Fölster m.fl. (ibid.) framför att när datasystem inte kan utnyttjas på ett rationellt sätt får 
det en mängd konsekvenser bl.a. för rättsäkerheten: 
 
”Genom att försöka skydda medborgarnas integritet, som datainspektionen gör, utan att över 
huvudtaget väga in samhällets krav på rationell databehandling, får en rad konsekvenser: 
Väsentlig information undanhålls medborgarnas insyn, då företagen – likväl som organisationer/ 
myndigheter – av rädsla för att misstänkas för integritetskränkning upprättar inofficiella register på 
papper snarare än i elektronisk form. Dagens Nyheter beskrev exempelvis för några år sedan en så 
kallad ”svart lista” över dåliga kreditkunder som cirkulerade mellan de svenska bankerna. Liknande 
listor finns i alla branscher, och felaktiga uppgifter i en sådan ”inofficiell” lista är självfallet oerhört 
svåra att korrigera, eller ens få reda på för dem som registrerats.” (ibid.) 
 
Jag har dragit liknande slutsatser, dels genom att jag kommit i kontakt med sådana 
register inom polisen, dels för att problemet med inofficiella register med jämna 
mellanrum belyses i massmedia.  
 

8.4 Revirstrider 
 
Forskare inom den socio-tekniska traditionen menar att systemutveckling innebär ett 
maktspel, där olika grupper har varierande möjligheter att få inflytande. En viktig 
fråga är vilka grupper som har störst förutsättningar att få sina intressen tillgodosedda 
(Bansler, 1990).  
 
Den fackligt-politiska traditionen anlägger ett än mer tydligt konfliktperspektiv (se 
Ehn & Sandberg, 1992; Bansler, 1990). Ett konfliktperspektiv på 
systemutvecklingsprocessen innebär att beslut ses som en intressefråga där olika parter 

                                                 
294 Hänvisar till Wigzell (2000). 
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står emot varandra och en grupps behov blir tillgodosedd på bekostnad av någon annan 
(Bansler, 1990).   
 
Grönlund (2001) beskriver att enligt aktörnätverksteorin, ANT295, formas fakta genom 
förhandlingsprocesser. Grönlund framför att man inte ”upptäcker” fakta, utan att dessa 
skapas genom att krav introduceras i ett socialt sammanhang. I detta sociala 
sammanhang översätts dessa krav genom att ett antal aktörer – med olika krav – 
engagerar sig och försöker sätta sin prägel på sina krav. Fler och fler aktörer engageras 
allt eftersom tiden går och ett faktums styrka beror på hur stort och samstämmigt det 
nätverk av aktörer som stödjer det är (ibid.). 
 
Jag har kallat den ”kamp” som pågår mellan olika intressen i en organisation för 
revirstrider. Inom polisen rör sig dessa revirstrider dels om konkurrenssituationer 
mellan olika värdeområden (se Hedström, 2004), dels mellan olika 
organisationstrukturer inom den operativa verksamheten och dels om 
konkurrenssituationer mellan olika verksamhetsutvecklingsinitiativ.  
 

8.4.1 Konkurrenssituation mellan olika värdeområden 
 
Hedström (2004) visar att datoriseringen inom äldreomsorgen värderas utifrån fyra 
värdeområden: förvaltningsvärden, integrationsvärden, omsorgsvärden och 
professionsvärden. Vi skulle kunna använda Hedströms (ibid.) kategorisering inom 
polisen, men byta ut ordet omsorg till polisverksamhet, d.v.s. att värdeområdet 
polisverksamhet betyder att man ser IT som ett verktyg för att förbättra polismännens 
möjlighet att bedriva polisverksamhet, t.ex. en enkel och rationell avrapportering.  
 
Min forskning visar att förvaltningsvärden har prioriterats i högre grad än 
polisverksamhetsvärden (se t.ex. 4.8 ”Inneffektiv avrapportering/svåranvända IT-
system” och 8.2 ”IT-system är uppbyggda för att tillgodose ett byråkratiskt 
kontrollsystem snarare än att stödja polisverksamheten”). Anledningen är bland annat 
att de som värderar vikten av att tillgodose förvaltningsvärden har ett större inflytande 
på olika beslut, jämfört med dem som vill prioritera polisverksamhetsvärden. Den först 
nämnda påverkansgruppen befinner sig ofta högt upp i hierarkin eller nära 
beslutsfattare med ett stort inflytande. Närpoliserna/ordningspoliserna som framförallt 
betonar vikten av att IT skall förbättra polisverksamheten har en låg status i 
organisationen. 
 
Grönlund (2001) beskriver att de tjänstemän som berörs av förändringar kommer att 
slitas mellan olika lojaliteter. Om någon mer betydelsefull grupp beslutar sig för att 
förändringarna mest är till ondo kommer dessa att bli mycket svåra att över huvud 
taget genomföra, och de tjänster som blir resultatet kommer inte att bli bra. 
Huvudaktörer, menar Grönlund, är de informella grupper – communities of practice – 
som finns i organisationer, även om de ofta inte märks. Dessa skapar sin agenda, och 

                                                 
295 Hänvisar till Latour (1999); Bijker & Law (1994). 
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om den inte överensstämmer med den beslutade färdriktningen har man problem 
(ibid.).  
 
De observationer som Grönlund gjort, vilka beskrivs ovan, menar jag har en stor 
betydelse för att IT-systemen inom polisen inte fått de avsedda effekterna i 
verksamheten. Jag har tidigare i avhandlingen pekat på att 
närpoliserna/ordningspoliserna, liksom många närbyråkrater, har en stor 
handlingsfrihet och en stor grad av självständighet inbyggt i sina arbetsuppgifter. Det 
är de som många gånger formar politiken, d.v.s. verksamheten har en stor inverkan på 
de beslut som skall implementeras i verksamheten (se ”uppifrån” kontra ”nedifrån” 
perspektiv rörande IT, politik och verksamhet, Goldkuhl & Röstlinger, 2001). 
Polismännen har dock ett litet inflytande i beslutsprocesser som äger rum på en hög 
nivå inom organisationer. Förhållandet att de har ett litet inflytande över de beslut som 
fattas, men ett stort inflytande över hur beslutet kommer att implementeras får mycket 
olyckliga konsekvenser. Så länge polispersonalen inte involveras i beslutsprocesser 
som äger rum på en hög nivå inom organisationen, kommer beslut som fattas ha svårt 
att få genomslag i själva verksamheten.  
 

8.4.2 Konkurrenssituation mellan olika organisationsstrukturer inom den 
operativa verksamheten 
 
Hansén och Hagström (2004) skriver att det tycks finnas en inneboende rivalitet inom 
polisens ledarskikt, som påverkar de beslut som fattas. Även Lindgren (2004) pekar på 
att det råder en rivalitet inom polisorganisationen som hindrat olika former av 
verksamhetsutveckling och Smångs (1993) menar att revirtänkandet inom polisen gör 
att olika personalgrupper bevakar sina uppgifter och områden.  
 
Vissa IT-lösningar skulle påverka maktförhållanden i polisorganisationen. Det finns ett 
rådande synsätt i polisorganisationen att närpoliser/ordningspoliser bör detaljstyras (se 
bl.a. 4.1 ”Missnöje med nuvarande ledning, sätt att styra organisationen och 
verksamhetsuppföljning”) och det har motverkat utvecklingen av IT-system som tar 
vara på närpolisernas/ordningspolisernas kunskap.    
 
Flera i detta kapitel tidigare beskrivna möjligheter att utnyttja IT för att öka 
närpolisernas/ordningspolisernas produktivitet hindras av att dessa förändringar 
upplevs innebära en maktförskjutning i den operativa verksamheten. Om t.ex. 
närpoliserna/ordningspoliserna skulle få tillgång till IT-system, där de i viss mån själva 
ges en möjlighet att göra en bedömning av i vilken ordning ärenden är lämpliga att ta 
sig an, skulle maktförhållande ändras. LKC har i dagsläget en central roll (se figur 8-
2). Om information i IT-system blev mer lättillgänglig för närpoliserna/ 
ordningspoliserna skulle istället patrullen få en mer central roll (se figur 8-3).  
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Figur 8-2: Nuvarande IT-användning: LKC i fokus.   
 
 
 

 
 
Figur 8-3: Möjlig IT-användning: Direktaccess till IT-system för 
närpoliser/ordningspoliser (vid yttre tjänstgöring). 
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Sådana initiativ har motarbetats i organisationen. Intervju med yttre tjänstgörande 
personal: 

”Vi satte en polis på polisstationen för att ha tillgång till IT-systemen296, eftersom svarstiderna på 
LKC är alltför långa. Vi ringde sedan helt enkelt in till polismannen på polisstationen för att få 
information från IT-systemen. Detta initiativ tvingades vi dock upphöra med eftersom man från LKC 
sida ansåg att man tappade kontrollen över vilka aktiviteter vi ägnade oss åt.” 
 

8.4.3 Konkurrenssituationer mellan olika verksamhetsutvecklingsinitiativ 
 
Det går att identifiera konkurrensförhållanden mellan olika utvecklingsinitiativ, bl.a. 
när det gäller utveckling av olika IT-system. Det kan ibland förefalla som om en del 
befattningshavares intresse av att försvara egna positioner och revir blir viktigare än att 
förutsättningslöst fatta beslut i olika frågor. Jag har kunnat iaktta flera exempel på att 
konflikter mellan olika grupperingar haft en negativ inverkan på möjligheterna att få 
fram verksamhetsanpassade IT-system. Exempelvis har personal som ansvarar för ett 
visst IT-system motverkat att ett annat IT-system skall få en viss funktionalitet 
beroende på att det andra systemet uppfattas som en konkurrent. Att förhindra 
utveckling har fått högre prioritet än att effektivisera vissa rutiner för polismännen.  
 
Det verkar finnas flera orsaker till detta. Det kan bero på rena personliga konflikter, 
t.ex. att vissa personer helt enkelt ogillar varandra eller att man vill att ens egen 
arbetsinsats skall framstå som så lyckad som möjlig i förhållande till andras. Ett annat 
skäl är att man är rädd för att andra projekt ökar i omfattning, dels för att det finns en 
omedelbar risk att det anslås mindre medel till det egna projektet, dels för att man 
tycker att det är fördelaktigt att ens eget och inte andras projekt utvecklas i en viss 
riktning, eftersom man bedömer att ett visst projekt i slutändan kan tänkas ta över ett 
annat projekt. Maktförhållandet mellan olika enheter kan härigenom ändras. Det finns 
också andra faktorer i organisationen som gör att det uppstår en konkurrenssituation 
mellan olika projekt, t.ex. att konsultföretag som har involverats i utvecklings-
verksamheten strävar efter att sälja in sitt koncept för att därigenom kunna få mer 
uppdrag i organisationen. 
 
Grönlund (2001) skriver att i samband med att man skulle utveckla ett webbsystem 
inom kommunen så uppstod två slags problem. Det fanns olika uppfattningar vilka 
”medborgarnas behov” egentligen var och dessa olikheter förstärktes av att det fanns 
en viss avundsjuka mellan stadsdelarna eftersom vissa låg betydligt längre fram än 
andra då det gällde Webbsystemens omfattning och kvalitet. Det fanns också konsulter 
från olika bolag som menade att det var just deras serviceutvecklingskoncept som 
staden borde köpa. Det fanns ett behov av att konsulterna samarbetade, men det visade 
sig vara besvärligt eftersom de hade helt olika kompetens och visioner (ibid.). 
 
Jag menar att konkurrenssituationer mellan olika utvecklingsprojekt gör faran stor att 
information från närpoliser/ordningspoliser tillmäts en ringa betydelse. Det behöver 
                                                 
296 Enbart för att för att kunna göra slagningar mot bl.a. bilregistret. Det var ej aktuellt att göra slagningar mot 
händelserapportsystem (Storm), där till LKC inkomna ärenden noteras. 
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inte betyda att personers egentliga avsikt är att strunta i åsikterna från 
närpoliserna/ordningspoliserna. Det kan istället röra sig om en form av selektiv 
perception (se avsnitt 4.1 ”Missnöje med nuvarande ledning, sätt att styra 
organisationen och verksamhetsuppföljning), där personer ser och lyssnar på det som 
man vill få reda på, och att man mer eller mindre bortser från information som talar 
emot ens egna intressen. En närpolis som under en tid deltog i verksamhetsutveckling 
konstaterade: 
 
”Jag kunde inte föreställa mig att det skulle vara så här illa, även om jag fått beskrivningar på hur det 
fungerade innan jag började. Huvuddelen av arbetstiden gick åt till att försöka föra fram argument till 
folk som hela tiden vägrade att lyssna.”  
 

8.5 ”Anpassning på ytan” 
 
I kapitel fyra beskriver jag att polisorganisationen likt andra organisationer har ett 
önskemål om att framstå som väl fungerande. Jag pekar på att flera forskare kommit 
fram till att åtgärder vidtas för att legitimera en organisation, snarare än att åtgärderna 
skall få reella effekter för organisationen (se t.ex. Meyer & Scott, 1983; Meyer & 
Rowan; Zucker, 1977; Ericsson, 1981; Brunsson, 1993; Ivarsson Westerberg, 2004).  
 
Ivarsson Westerberg (2004) pekar på att även om effektivitetsargumentet varit i fokus 
när nya system skall utvecklas och datorer köpas in går det att ifrågasätta om det alltid 
har varit det främsta syftet. Han menar att ett syfte också har varit att polisen skall 
ligga på ”framkant” av IT-utvecklingen för att det visar att organisationen är modern. 
Att polisen som organisation hänger med i den snabba utvecklingen har setts som 
viktigt. Sådana föreställningar, menar Ivarsson Westerberg, har hela tiden varit en del 
av utvecklingsarbetet inom dataområdet och har möjliggjort stora satsningar på nya 
datorer och system (ibid.). Min uppfattning är att det är vanligt att hänvisningar till 
kommande IT-system används inom polisen som ett sätt att visa att organisationen är 
på väg att lösa en mängd problem. Liknande iakttagelser har gjorts i andra 
organisationer: 
 
”Den centrala databasen utmålas ofta som lösningen på allt. Den tar bort onödigt arbete för 
specialisten, husläkaren och sjuksköterskan och skapar därmed mer tid för vård…. För landstingen 
bidrar IT till mer kostnadseffektiva lösningar och så vidare. Fördelarna är nästan oräkneliga. Men 
tyvärr räcker det inte att ha en bra vision för att finna lösningar på hur IT kan bidra till bättre vård.” 
(Fölster m.fl., 2003) 
 
Konsulter med olika översynsuppdrag har avlöst varandra inom polisen. Att frågor 
behandlas på ett visionärt plan verkar i dessa sammanhang tilltala beslutsfattare. 
Befattningshavare för fram att ett nytt system eller en ny IT-strategi gör att man 
kommer tillrätta med angelägna förändringsbehov. Dessa hänvisningar gör att små 
konkreta förändringsförslag skjuts på framtiden. Ett exempel på detta är att IT-
systemet DUR-Två ansågs vara lösningen på de i kapitel fyra framförda 
avrapporteringsproblemen. Förändringsförslag från närpoliser/ordningspoliser 
avfärdades med hänvisning till att DUR-Två skulle komma tillrätta med framförda 
verksamhetsbehov. Så blev dock inte fallet. Så småningom åberopades istället ett 
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kommande system, UAR, såsom lösningen på avrapporteringsproblemen. Efter ett par 
år, utan att UAR resulterat i några konkreta förändringar rörande 
avrapporteringsrutinerna, är numera (jan 2005) Sannah det projekt som om något år 
skall komma med lösningar på de framförda avrapporteringsproblemen.  
 
Att polisorganisationen har ett behov av att ge ett professionellt intryck medför också 
att det finns risk att befattningshavare blir mer eller mindre något av gisslan i en 
förändringsprocess genom att det ibland verkar som om verksamhetsrepresentanter 
enbart ingår i en referens- eller projektgrupp för att ansvariga befattningshavare i 
efterhand ska kunna säga att ”vi hade med representanter från verksamheten”.  
 

8.6 Polispraktiken utmärks av ett stort antal kunskapsintensiva 
aktiviteter 
 
Att konstruera verksamhetsanpassade IT-system till kunskapsintensiva verksamheter, 
till vilket jag räknar närpolisens/ordningspolisens arbete (se kapitel sex), verkar vara 
problematiskt297. Min avsikt är att analysera och beskriva vad detta kan bero på.     
 

8.6.1 Två perspektiv i verksamheten 
 
De som fäller avgörandena i olika utvecklingsfrågor utgörs nästan undantagslöst av 
personal med det Teoretiska perspektivet. Det finns en risk att kunskap som innehas av 
personal med Golvets perspektiv inte i tillräcklig utsträckning vägs in i de beslut som 
fattas (se kapitel fyra). En polisman med Golvets perspektiv som under en tid arbetade 
med utvecklingsfrågor konstaterade efter avslutad tjänstgöring: 
 
”Man förfasar sig över hur liten kunskap om verksamheten som många beslutsfattare har. De har en 
felaktig bild över var de egentliga problemen i verksamheten ligger.”  
 
Vid flera tillfällen har jag upplevt att personer med det Teoretiska perspektivet 
avfärdat information från Golvets perspektiv. Ett exempel: I avsnitt 4.8 (”Ineffektiv 
avrapportering/svåranvända IT-system”) framgår att dubbelregistreringen i samband 
med avrapportering upplevs som ett stort problem bland polismän i yttre tjänst. Trots 
detta skrev personal i IT-organisationen nedanstående yttrande till förslagsnämnden i 
samband med att en närpolis lämnade ett förslag som handlade om att minska 
dubbelregistrering vid avrapportering: 
  

1) Förslaget är i sig nytt men tillför inte verksamheten några positiva effekter. 
2) Förslaget ger ingen vinst. 
3) Förslaget avses inte bli genomfört, eftersom det inte står i överrensstämmelse med 

myndighetens långsiktiga IT-planering. 
 

                                                 
297 Slutsatser jag dragit utifrån empiri inhämtad i polisorganisationen, men har även framkommit vid intervjuer 
med personer som arbetat i andra verksamheter (bl.a. sjukvården). 
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En bristande inblick i verksamheten bland beslutsfattare och IT-personal får till följd 
att: 
 
- Det råder skilda perspektiv på IT-systemens roll och möjligheter i verksamheten 
- Teknikfrågor hamnar i fokus 
- Användarrepresentationen blir bristfällig 
- Fälttester görs i ett för sent skede 
 

8.6.1.1 Det råder skilda perspektiv på IT-systemens roll och möjligheter i 
verksamheten 
 
I min lic. avhandling (ibid.) pekar jag på att IT-personal syn på systemen skiljer sig 
från personal med Golvets perspektiv. IT-personalen har ett fokus på själva systemen, 
medan personalen bedömer dem utifrån den process i vilka de ingår298. 
 
 

 
 
Figur 8-4: Olika perspektiv på IT-system (ibid.) 
 
 
Melin (1998) menar att: 
 

- Det är viktigt att koordinera olika utvecklingsinitiativ för verksamhets och 
IS/IT-utveckling. Att finna en dialog mellan olika utvecklingsgrupper där det 
sker en dialog både på planerings- och genomförandestadiet mellan 
verksamhet- och IS/IT-utveckling 

 
- Att stimulera en perspektivväxling mellan vad som är teknisk möjligt och vad 

verksamheten efterfrågar vid utveckling och förvaltning 
 
                                                 
298 Se likheten med juristernas sätt att dela in olika lagstöd kontra personalens sätt att vilja koppla lagstöden till 
en viss händelse (figur 4-2 i avsnitt 4.2 ”Lagstiftning uppfattas som oklar och otillräcklig i förhållande till 
polisens uppgifter”). 

Golvets 
perspektiv 

Jetform RAR Bilregistret
(CBR) 

Perspektiv för personal som arbetar med IS/IT 
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- Att beslut kring IS/IT-utveckling (investering, upphandling, förvaltning etc.) 
bör betraktas ur ett helhetsperspektiv som går utanför en delverksamhet. Att 
olika system sätts in i ett processperspektiv, tillsammans med en analys av hur 
dessa system kan samverka med andra system (ibid.) 

  
Axelsson (1998) framför att det är viktigt att försöka uppnå en samsyn rörande 
informationssystemarkitekturen. Andra forskare som gjort liknande iakttagelser är Van 
der Poel och van Was (1989) som framför att olika aktörer anlägger olika perspektiv 
på verksamhetens informationsförsörjning och Ang och Teo (1997) som hävdar att ett 
gott förhållande mellan användare och IS-personal endast kan uppstå då dessa försöker 
förstå varandras perspektiv. 
 
Jag har pekat på att viss verksamhetskunskap är av sådan art att den inte lämpar sig att 
förmedlas muntligen. Jag menar att synen på verksamheten i det Teoretiska 
perspektivet jämfört med Golvets perspektiv skiljer sig så mycket åt att det kan vara 
svårt att genomföra en önskvärd perspektivväxling. Under deltagande observation har 
jag ett flertal gånger fått erfara vikten av självupplevd kunskap framför muntlig 
framförd information. Det verkade som om befattningshavare först när de själva 
involverats i verksamheten förstod vikten av att åtgärda ett visst verksamhetsbehov. 
Intervju med polis på en stab som fått klart för sig problemet med omfattande 
avrapporteringsrutiner: 
 
”Jag fattade först när jag själv satt i avrapporteringsrummet hur omfattande detta arbete var, även 
om jag fått det förklarat för mig åtskilliga gånger. För att förstå måste man själv delta i 
verksamheten.”  
 
Liknande erfarenheter har jag erhållit av IT-personal: 
 
”Det tog bara en kvart ute för att förstå det jag tidigare inte kunnat ta till mig när vi pratade om det… 
Jag kände släng skiten299. Den går ju inte att använda.”  
  
Det krävs för det första att personal är intresserade av att försöka få till stånd en 
perspektivväxling, därefter att de tillägnar sig så pass mycket kunskap att en sådan 
perspektivväxling blir möjlig att genomföra. Det gäller både för personer tillhörande 
Golvets perspektiv och personer tillhörande det Teoretiska perspektivet. Jag vill 
betona att en medverkan i operativ verksamheten många gånger verkar vara en 
förutsättning för att kunna lyckas med denna perspektivväxling för personal 
tillhörande det Teoretiska perspektivet. För personal med Golvets perspektiv handlar 
det framförallt om att våga se på verksamheten i nya banor och inte hålla fast vid 
åsikter liknande ”så här har vi alltid gjort”. Tidigare i avhandlingen har jag pekat på att 
personal med Golvets perspektiv ganska omgående tillförskansar sig bestämda 
uppfattningar om hur polisarbeta skall bedrivas. Det kan då bli svårt att se olika 
möjligheter till verksamhetsutveckling som tekniken öppnar.  
 
Ett helt annat problem som jag kommit i kontakt med ett flertal gånger inom polisen 
berör de personer som arbetar med verksamhetsutveckling i centrala befattningar och 
                                                 
299 Yttrande över MoBasa (Mobil arbetsplats). 
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som tidigare tjänstgjort i operativ verksamhet. Även om det var länge sedan de 
tjänstgjorde i yttre tjänst händer det att de anser sig väl insatta i olika 
verksamhetsfrågor. Det väcker irritation bland polispersonal. Intervju med en person 
som återgav en dialog med en projektledare: 
 
”Jag frågade honom vilka verksamhetsrepresentanter som varit inblandade. Han svarade att det var 
han som representerade verksamheten… Det är definitivt inte lyckat för det måste vara femton eller 
tjugor år sedan han var ute och jobbade.”  
 
Min uppfattning, är att det finns en risk att personer med tidigare polisär erfarenhet, i 
liknande befattningar som projektledaren ovan, undervärderar viktiga 
verksamhetsbehov.  
 

8.6.1.2 Teknikfrågor hamnar i fokus 
 
Hedström (2004) som studerat effekter av IT inom äldreomsorgen, bygger sitt 
resonemang på aktörnätverksteorin. Hon belyser att teknikfrågor värderas högt i den 
förhandling som äger rum i samband med att ny teknik införs: 
 
” VM-datas system bedömdes trots färre poäng på användarkraven som bäst… Slutresultatet berodde 
på att VW-data värderades högre för teknik och för pris.” (ibid.) 
 
Andra forskare har pekat på liknande förhållande i andra organisationer: Fölster m.fl. 
(2003) skriver: 
 
”Det går inte att bara skaffa ny teknik och tro att det är en lösning. Den nya tekniken löser i sig inte 
några problem. Det är istället hur den används som är nyckeln till framgång….. En förklaring till 
varför hittills implementerade IT-lösningar inte givit bättre resultat är därför sannolikt att införandet 
fokuserat mer på teknik än på användarvänlighet och faktiskt nytta i verksamheten.” (ibid.) 
 
För mer än tio år sedan konstaterade Goldkuhl (1993) att systemutveckling ofta sker 
som om den inte vore verksamhetsutveckling:  
 
”Systemspecialister tar ofta ett snabbt hopp in i systemstrukturerna utan att tillräckligt anknyta 
verksamheten och dess mål. Systemutveckling leder tyvärr ibland till datasystem som ej ger önskade 
effekter i verksamheten för användare och beslutsfattare. System uppfyller inte verksamhetsmålen. 
Någonstans på vägen har systemspecialisterna förlorat sig i alla detaljer och tappat verksamhetsmål 
ur siktet.”(ibid.) 
 
Den stora skillnaden mellan Golvets perspektiv och det Teoretiska perspektivet gör att 
det finns en risk att personer med det Teoretiska perspektivet bedömer 
verksamhetsbehov på ett annat sätt än personal med Golvets perspektiv. Det är 
naturligt att verksamhetsbehov som personer med det Teoretiska perspektivet uppfattar 
som mindre viktiga i relation till den arbetsinsats som krävs för att täcka dessa behov, 
avfärdas med stöd av olika argument. En person som arbetar med utvecklingsfrågor 
inom Rikspolisstyrelsen menade att: 
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”Tyvärr är det så att tekniker inte vill lyssna tillräckligt mycket. Man säger helt enkelt att det inte går 
att göra eller drar ner det i en djup teknisk diskussion så att en normal användare tappar tråden. Det 
är därför fortfarande teknikerna som styr verksamheten.” 
 
Det har flera gånger hänt att jag mötts av argument att ett visst förslag inte är tekniskt 
genomförbart, men när jag lämnat konkreta förslag på hur man skulle kunna gå 
tillväga för att lösa problemet har personer med det Teoretiska perspektivet300 medgett 
att det är möjligt att gå tillväga på det sätt som jag föreslagit. Det är naturligt att 
personal med det Teoretiska perspektivet inte lagt ner kraft på att fundera ut en 
lösning, eftersom man ansett de framförda verksamhetsbehoven som mindre viktiga. 
Det verkar då vara lätt att argumentationen stannar vid att det är svårt eller omöjligt att 
åstadkomma en viss förändring. Intervju med en polis med Golvets perspektiv som 
försökt påverka att IT-system skulle tillgodose vissa verksamhetsbehov: 
 
”Tyvärr måste man väl lära sig att programmera för att kunna få igenom förslag.”  
 
Med anledning av att denna polisman ett flertal gånger fått erfara att 
verksamhetsbehov avfärdats med hänvisning till ”att det inte går att göra”. 
 
Investeringar i IT-system syftar till att förbättra verksamheten, men tekniska 
argument301 får ofta en större tyngd än verksamhetsargument. En person med god 
inblick i olika utvecklingsprocesser på Rikspolisstyrelsen framförde: 
 
”Anledning till att åsikterna från teknikerna tillmäts större betydelse än åsikterna från 
verksamhetsrepresentanterna är att teknikerna har ett tydligare ramverk att hänvisa till i form av t.ex. 
en fastställd IT-arkitektur, ett valt presentationsgränssnitt, och beslut rörande vilka programvaror 
som skall nyttjas. Det är bra att man har fattat beslut i dessa frågor, men verksamheten har inte en 
motsvarande struktur att hänvisa till. Argument från verksamhetssidan får därmed inte en tillräcklig 
tyngd i förhållande till argumenten från teknikerna. Det blir därför svårt för 
verksamhetsrepresentanterna att kunna påverka utvecklingen av IT-systemen så att de anpassas till 
verksamhetens behov.” 
 
Vissa verksamhetsrepresentanter verkar dessutom vara mer intresserade av tekniska 
frågor än av att utveckla verksamheten. Fokus hamnar därför lätt på ”häftiga” tekniska 
lösningar istället för reella verksamhetsbehov (se 8.6.1.3 ”Användarrepresentationen 
blir bristfällig”). Samma person som i föregående citat framförde:  
 
”Många som representerar verksamheten har ett för stort teknikintresse. Man hoppar från en abstrakt 
verksamhetsbild till en teknisk lösning. Verksamhetsbehoven blir inte det centrala. Man skrek t.ex. om 
Internet, men ställde sig inte frågan på vilket sätt Internet skulle användas i verksamheten.” 
 
Att verksamhetsbehov beträffande förändrade avrapporteringsrutiner har varit svåra att 
få realiserade kan också bero på att tekniker och andra gärna vill arbeta med ny 
modern teknik, där det är intressant att ha en stor budget och ansvara för relativt 
omfattande arbetsinsatser. De förändringsförslag som framförts beträffande förändrade 

                                                 
300 Har rört sig både om tekniker och central förvaltningspersonal (se 8.6.1.3 ”Användarrepresentationen  blir 
bristfällig”). 
301 I detta inkluderar jag säkerhetsmässiga argument som många gånger har en nära koppling till punkten 
juridiska hinder som lyfts fram tidigare i detta kapitel. 
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avrapporteringsrutiner har i stor utsträckning rört sig om att system skall kunna 
återanvända information på ett bättre sätt, eller som en verksamhetsutvecklare 
uttryckte det: 
 
”De här förändringarna är inte sexiga och lockade att hålla på med. Därför är det svårt att få någon 
att ta tag i frågorna.”  
 

8.6.1.3 Användarrepresentationen blir bristfällig 
 
Personer som tas ut för att representera verksamheten i olika utvecklingsprojekt inom 
polisen tjänstgör sällan som närpoliser/ordningspoliser. En polis blir 
verksamhetsrepresentant oavsett vilka arbetsuppgifter denna har (Holgersson, 2001). 
Jag lyfter fram ett exempel i min lic. avhandlingen på att en hög chef inom IT 
organisationen ansåg att det fanns användarrepresentanter med i 
förvaltningsorganisationen på grund av att det ingick polisinspektörer. Det visade sig 
att dessa inspektörer enbart var inblandade i en liten del av den process som IT-
systemet användes i och att närpoliser/ordningspoliser, de som i huvudsak lägger in 
uppgifterna i detta IT-system, inte fanns representerade. Ej heller de som godkände 
eller bearbetade anmälningarna (ibid.). Det är inte ovanligt att personer som ingår i 
olika typer av stabsbefattningar tas i anspråk som användarrepresentanter. Det här 
leder till att det finns en risk att IT-systemen inte blir anpassade till 
närpoliser/ordningspoliser behov, eftersom deras perspektiv på verksamheten blir 
bristfälligt representerat. 
 
Inom polisen har man ofta valt att ha en central förvaltningsorganisation. Det är tänkt 
att de personer som ingår i förvaltningsorganisationen skall vara företrädare för 
personal med Golvets perspektiv, men deras uppfattningar om vilka verksamhetsbehov 
som borde prioriteras verkar ofta skilja sig från de uppfattningar som finns hos 
personal i linjeverksamheten.  
  
Närpoliserna/ordningspoliserna ingår i en tydlig hierarkisk organisationsstruktur. 
Verksamheten omgärdas av en mängd lagar och andra regleringar. Polismännen har 
genomgått samma grundutbildning och bär en centralt framtagen uniform. Det är 
kanske lätt att närpoliser/ordningspoliser uppfattas som en homogen grupp, vars behov 
av IT-system, förutom att datamognaden kan tänkas variera, är densamma. Min studie 
pekar dock på stora individuella skillnader (se kapitel fem) mellan olika polismän 
beträffande deras kunskap och motivation. Det finns polismän som: 
 

- Ofta har en hög kunskap och en hög motivation att agera i olika situationer 
- Ofta har en hög motivation, men en låg kunskap att agera i olika situationer 
- Ofta har en hög kunskap, men en låg motivation att agera i olika situationer 
- Ofta har en låg kunskap och en låg motivation att agera i olika situationer 

 
Polismännens skilda kunskap och motivation att agera i olika situationer gör att de har 
olika behov av stöd från IT-system (se kapitel fem).  
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Forskning rörande utveckling av informationssystem pekar på att det kan finnas skäl 
att definiera fiktiva användare (personas), vars behov man försöker tillgodose under 
utvecklingsarbetet (Blomquist & Arvola, 2002; Pruitt & Grudin, 2003). Genom detta 
tillvägagångssätt är det tänkt att IT-system skall passa olika användarkategorier.  
 
Förutom att närpoliser/ordningspoliser generellt sätt verkar vara bristfälligt 
representerade när det gäller att framföra behov och synpunkter i samband med 
utveckling av IT-system så är dessutom min uppfattning att särskilt de hög produktiva 
polismännen sällan tas i anspråk som användarrepresentanter. Urvalet av 
användarrepresentanter verkar styras av att utvecklingsarbetet i så liten grad som 
möjligt skall inverka på linjeverksamheten. I ett kort perspektiv är denna inställning 
rationell, men minskar samtidigt möjligheten att belysa verksamhetsbehov ur olika 
perspektiv. Jag har inte kommit i kontakt med användning av personas inom polisen 
för att försöka öka möjligheten att tillgodose skilda behov av stöd av IT-system. 
 

8.6.1.4 Fälttester görs i ett för sent skede 
 
Polisen har i flera fall haft problem att ta fram system som skall passa i 
närpolisernas/ordningspolisernas verksamhetskontext. MoAr-projektet302 (Mobil 
Arbetsplats) utgör ett exempel på att investeringar inom IT området inte resulterat i 
effekter som motsvarar storleken på de resurser som avsatts. Det var tänkt att Moar 
skulle medföra att polispersonal i högre utsträckning kunde tillbringa sin tid i yttre 
tjänst istället för att sitta inomhus och avrapportera. Hårdvara köptes in och bilar 
utrustades för att kunna förses med MoAr, men bl.a. beroende på att IT-system, t.ex. 
RAR inte fick användas av säkerhetsskäl, att Moar inte fick nyttjas under färd och att 
personal uppfattade användargränssnittet som krångligt fick det till följd att Moar inte 
fick någon allmän spridning (Holgersson, 2001)303. 
 
”Arbetet med nya versioner av MoAr har nu pågått i ett flertal år utan hitintills ha resulterat i ett 
infört system” (RRV, 2000).  
 
Jag var en av de första ordningspoliserna/närpoliserna som fick möjlighet att testa den 
tekniska lösningen kallad MoBasa. En Laptop dator som med hjälp av GSM teknik 
gjorde det möjligt att ha kontakt med polisens IT-system. Tanken var att man likt 
MoAr skulle kunna göra slagningar mot de centrala systemen, och man hade tagit fram 
en säkerhetsmässig acceptabel lösning som gjorde det möjligt att på brottsplatsen även 
registrera uppgifter direkt i systemen. Det visade sig dock snabbt att den tekniska 
lösningen inte riktigt passade i verksamhetskontexten. Redan första arbetspasset gick 
GSM-instickstelefonens antenn sönder när jag slängde in datorn i polisbilen i samband 
med att en bilförare som vi stoppat sprang från sin bil.  
 
Utan att ha provat tekniken kunde man tänka sig att MoBasan skulle var användbar i 
samband med t.ex. snatterier och när någon blivit misshandlad inomhus. Det var dock 
                                                 
302 Projektet med mobila datorer heter numera MoBasa. 
303 Det finns numera möjligheter för myndigheterna att beställa MoBasa-datorer där personal kan göra olika 
typer av slagningar och även registrera information. 
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vanligt att det inte fanns någon GSM-täckning i de lokaler som det var aktuellt att sitta 
i när man skulle ta upp en anmälan om snatteri. Det var nödvändigt att ha GSM-
täckning för att kunna använda IT-stödet. När det rörde sig om misshandelsbrott 
inomhus visade det sig att målsäganden, som i många fall var chockade eller kanske 
packade en väska i syfte att lämna en lägenhet, ofta inte satt still på samma plats. Att 
följa efter målsäganden på ett smidigt sätt och hålla datorn med ena handen samtidigt 
som man skulle skriva med den andra handen fungerade inte. Ovanstående problem 
var svåra att förutse innan man provat att använda tekniken i aktuell 
verksamhetskontext.     
 
Det fanns dock andra faktorer som var lättare att förutse att de skulle skapa problem. 
Eftersom många arbetssituationer i polisyrket är svårförutsägbara är det i många fall 
inte tilltalande att behöva bära på en väska med en dyr dator i. Var skall man göra av 
väskan om det blir aktuellt att använda våld? Att lämna datorn i polisbilen är dock inte 
ett tilltalande alternativ. Det finns dels en risk att datorn blir stulen. Dels kan det vara 
svårt att gå och hämta datorn efter att polismännen gjort en bedömning av situationen, 
eftersom det av säkerhetsmässiga skäl ofta inte är önskvärt att lämna en kollega ensam. 
  
Tekniker hade suttit i sin miljö och tagit fram en produkt som fungerade i en 
kontorslokal. Utvecklingsprocessen hade hunnit långt när det blev aktuellt att prova 
produkten i närpolisernas/ordningspolisernas verksamhetskontext. De poliser som varit 
inblandade i utvecklingsprocessen var trafikpoliser, vars arbetsuppgifter till stora delar 
skiljer sig från de arbetsuppgifter som utförs av närpoliserna/ordningspoliserna. 
Närpoliser/ordningspoliser ägnar sig också åt trafikövervakning och i dessa 
sammanhang kan MoBasan vara användbar för att göra slagningar i olika register. 
Särskilt när det tar lång tid att få reda på denna information på annat sätt. Det finns 
även en mängd andra situationer som MoBasan är användbar, men verksamhetsnyttan 
för närpoliser/ordningspoliser upplevs inte stå i proportion till inköpskostnaderna.      
 
I de fall personal med Golvets perspektiv involveras i utvecklingsprocess rörande ett 
IT-system, kommer de vanligen in mycket sent i arbetsmomentet, när man redan fattat 
olika inriktningsbeslut. Användarrepresentanter ställs ofta inför tekniska faktum 
liknande: ”Vad tycker Ni om den här lösningen?” – där de sällan får 
alternativlösningar presenterade för sig. Berger (1976) skriver: 
 
”Those who are the objects of policy should have the opportunity to participate not only in specific 
decisions but in the definitions of the situation on which these decisions are based.” (Berger, 1976)  
 
Eftersom personal med Golvets perspektiv inte i ett tidigt skede testar prototyper i 
form av ny teknik eller möjliga framtida IT-system föreligger en risk att förändringar 
på sätt och vis tvingas fram på grund av ny teknik istället för med hjälp av ny teknik. 
Det finns därigenom en uppenbar fara att IT-systemen inte uppfyller behov i 
verksamheten.   
 
Nilsson & Ranerup (2001) fann i samband med att de studerade införandet av 
grupprogramvara att användarna måste uppleva tekniken för att kunna förstå dess 
potential och på så sätt kunna forma användningen i en riktning som de önskar (ibid.).  
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Jag menar att det viktigt att ny teknik testas tidigt för att personalen skall ha en 
möjlighet att delta i förändringsprocessen och komma med förslag på hur 
verksamheten skulle kunna drag nytta av ny teknik. 
 

8.7 Norm att inte uttrycka avvikande åsikter 
 
I kapitel fyra framgår att polismännen ofta uppfattar att personer som är frispråkiga 
missgynnas i organisationen. Denna åsikt menar jag inverkar negativt på möjligheten 
att få fram verksamhetsanpassade IT-system. 
 

8.8 En sammanfattning av orsakerna till bristen på 
verksamhetsanpassade IT-system för närpoliser/ordningspoliser 
 
Revirstrider mellan olika värdeområden och operativa organisationsstrukturer har 
medfört att närpolisernas/ordningspolisernas framförda verksamhetsbehov hamnat 
långt ner på prioritetslistan. Revirstrider mellan olika verksamhetsutvecklingsinitiativ i 
kombination med framförda juridiska hinder förvärrar dessutom möjligheten att få 
fram verksamhetsanpassade IT-system. Jag har på flera stället i avhandlingen pekat på 
vikten av att organisationen framstår som professionell, vilket gjort att det blivit viktigt 
med en ”anpassning på ytan”. Istället för realiserade IT-system har det inte varit 
ovanligt att utvecklingsarbetet resulterat i olika former av framtagna visioner i 
pappersform. Drivkraften att genomföra konkreta förändringar som tillgodosett 
närpolisernas/ordningspolisernas behov har beroende av de faktorer som redovisas i 
detta stycke varit svag.  
 
Ett annat problematiskt förhållande i sammanhangen är att det verkar ställa speciella 
krav på utvecklingsprocessen när det handlar om att ta fram verksamhetsanpassade IT-
system för kunskapsintensiva aktiviteter. Jag har pekat på att det finns två perspektiv i 
verksamheten och att beslutsfattare och IT-personal ofta har en bristande inblick i 
närpolisernas/ordningspolisernas praktik. Min uppfattning är att det är särskilt viktigt 
att de som ansvarar för, och deltar i, utveckling av IT-system som skall användas i 
kunskapsintensiva aktiviteter, har en stor inblick i och förståelse för den verksamheten 
som IT-systemen är tänkta att stödja. Denna avhandling pekar på att 
närpolisernas/ordningspolisernas arbete är kunskapsintensiv.  
 
Enligt den socio-tekniska traditionen (se t.ex. Hedberg & Mumford, 1975; Mumford, 
1979; 1981; Nurminen, 1988; Bansler, 1990) bör man vid systemutveckling inte enbart 
fokusera på tekniken utan även ta hänsyn till organisatoriska och mänskliga behov.   
Goldkuhl (1993) skriver att det är viktigt att systemutvecklingens verksamhets-
påverkan blir en medveten och planerad utveckling av verksamheten. Man måste 
fokusera på system och verksamhet tillsammans. 
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Figur 8-5: Skillnad mellan isolerad och verksamhetsinriktad systemutveckling (fritt 
efter Goldkuhl, 1993) 
 
Ågerfalk (1999) tar upp begreppet handlingsbarhet som innefattar användbarheten i 
den verksamhetskontext där systemen används och på vilket sätt systemen kan bidra 
till att uppfylla verksamhetsmål. 
 
Beslutsunderlag inom polisen utgörs ofta av information från IT-system. Min 
forskning har visat att IT-system filtrerar viktig verksamhetskunskap och att IT-
personal, vanligen med en bristande verksamhetskunskap, har ett stort inflytande på de 
beslut som fattas rörande utveckling av IT-system, där tekniska frågor ofta hamnar i 
fokus. Istället för kärnverksamheten har istället olika tekniska krav blivit det centrala 
att ta hänsyn till. Problemet att projekt beaktar juridiska krav för sent i 
utvecklingsprocessen i kombination med att vissa befattningshavare som arbetar med 
juridiska frågor tolkar lagstiftningen alltför snävt, gör att informationsteknologin inte 
har kunnat nyttjas på önskvärt sätt i polisorganisationen. 
 
En otillfredsställande inblick i verksamheten hos dem som utser användar-
representanter medför dessutom att det finns en risk att vissa verksamhetsperspektiv 
inte blir belysta. Att fälttester utförs i ett för sent skede medför dessutom att ny teknik 
inte får den verksamhetsnytta som den kunde ha fått.  
 
Under aktionsforskning och vid intervjuer har det framkommit att det lätt uppstår 
meningsskiljaktigheter mellan personal med Golvets perspektiv och personal med ett 
Teoretiskt perspektiv. Personal med Golvets perspektiv måste våga ta en konflikt för 
att verksamhetsbehov från linjeverksamheten skall få genomslag. Med tanke på att 
personalen vanligen upplever att oliktänkande och frispråkiga personer blir 
missgynnade i samband med tjänstetillsättningar blir det uppenbar att det kan vara 
svårt att få verksamhetsrepresentanter att inrikta sin energi på att försöka påverka 
resultatet av ett utvecklingsarbete i en viss riktning om personer med det Teoretiska 
perspektivet har en motsatt uppfattning. Det blir mer tilltalande för personal med 
Golvets perspektiv att inta en positiv hållning till framförda förändringsförslag. Det 
finns därmed en risk att olika frågor och behov blir bristfälligt belysta.   
 
I samband med den misslyckade invasionen av Kuba 1961 ställde sig president 
Kennedy frågan: ”Hur kunde vi göra något så dumt?”. Hela planen var ett 
ogenomtänkt hastverk. Kennedy och hans grupp rådgivare lät sig förledas av sin egen 
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laganda och entusiasm, så att kritiska argument sköts åt sidan (Stensaasen & Sletta, 
2000). Liknande exempel är Perl Harbour 1941 och bombningarna i Vietnam på 1960 
talet. Dessa händelser och andra politiska eller militära felgrepp kan härledas tillbaka 
till beslutsprocesser i grupper där det var så viktigt att bevara harmonin att man 
undertryckte avvikande meningar. Även då Nasa 1986 tog beslutet att skjuta upp 
rymdfärjan Challenger var det sannolikt ett resultat av grupptänkande under tidspress 
(se Bernstein m.fl., 1994; Myers, 1996). Ingenjörerna som hade medverkat i projektet 
var kritiska till uppskjutningen vid en tidpunkt då lufttemperaturen var extrem låg. Det 
blev en diskussion mellan ingenjörer och chefer. Cheferna var otåliga på grund av att 
förseningar redan uppstått. Alla invändningar från ingenjörerna ignorerades, 
diskussionen på det administrativa planet försiggick under en illusion av osårbarhet. 
Toppledningen i NASA, som hade det avgörande ordet, fick aldrig höra talas om 
ingenjörernas oro (Stensaasen & Sletta, 2000). 
 
Även om polispersonal vanligen304 inte använder termen grupptänkande 
(ursprungligen en modell av Janis, 1982) så kan mycket av den kritik som framförs 
rörande sättet att fatta beslut305 härröras till detta begrepp. Det finns fler grundläggande 
faktorer i polisorganisationen som påverkar möjligheten att IT-system skall utgöra ett 
verksamhetsanpassat stöd för närpoliserna/ordningspoliserna. Ett exempel på en sådan 
faktor är att styrning inom organisationen inte tar hänsyn till polisyrkets inneboende 
stora grad av frihet, vilket leder till att IT-system bidrar till kontraproduktiv 
verksamhet och att informationskvaliteten i IT-system blir låg. Eftersom information 
från IT-system ofta ligger till grund för olika beslut uppstår därmed en ond cirkel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
304 Det är inte ovanligt att polismän har en akademisk bakgrund eller av olika anledningar är väl insatta i olika 
teorier, tex. ledarskaps- och organisationsteorier, vilket gör att det blir naturligt för vissa poliser att använda sig 
av akademiska begrepp under intervjuer.  
305 Min uppfattning är att det är vanligt förekommande även vid större stabsmöten i samband med operativ 
verksamhet. 
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9. FORSKNINGSANSATS 
 
Syftet med detta kapitel är att belysa mina vetenskapliga ställningstaganden, d.v.s. att 
beskriva hur jag försökt att få svar på forskningsfrågorna. Läsaren skall i och med 
detta kapitel kunna följa olika steg och tillvägagångssätt i kunskapsutvecklingen. 
Målgruppen för detta kapitel är i huvudsak forskare och andra med ett intresse av att 
se hur resultatet har tagits fram.  
 

9.1. Inledning 
 
”Police research has demonstrated that police work, far from being the kind of low-grade occupation 
it is thought to be, in fact involves the exercise of judgement and skill in handling problems of great 
complexity and importance. But in order for the police to become fully equal to the tasks of our times, 
they must install study and reseach into their mandate. Only in this way can the police hope to 
advance and retain controll of the direction of their efforts. 
 
From nowhere but from the ranks of the police will come the people who will undertake to discover, 
describe, systematize, codify, innovate, teach and so on, the body of knowledge and skill that goes into 
doing a good job of policing.” (Bittner, 1990) 
 
Ett flertal andra forskare har dragit liknande slutsatser (t.ex. Bayley, 1994; Reiner, 
1998; McElroy 1998 och Mastrofski, 1998). Huvudtemat är att polisen genom 
erfarenhet har ackumulerat en stor kunskap om de problem som de kommer i kontakt 
med på fältet. Men deras kunskap är ofta intuitiv och inte explicitgjord (Brodeur, 
1998). 
 
Klein (1999) skriver att de senaste åren har tolkande studiers betydelse ökat när det 
gäller forskning kring informationssystem306. Tolkande studier, menar Klein, kan 
hjälpa IS-forskare att förstå människors tankar och handlingar i sociala och 
organisatoriska kontexter, vilket har en potential att skapa en djup förståelse för olika 
IS fenomen, bl.a. när det gäller utveckling av informationssystem. En IS studie kan 
enligt Klein klassificeras som tolkande om den utgår från att vår kunskap om 
verkligheten skapas enbart genom sociala konstruktioner som språk, delade 
uppfattningar, dokument, verktyg och andra artefakter (Klein, 1999). Han (ibid.) 
hänvisar till Walsham (1993) vilken framför att syftet med tolkande studier vid 
forskning kring IS är att förstå sammanhanget kring informationssystemet, och 
processen genom vilken informationssystemen både påverkar och påverkas av den 
kontext i vilka de ingår.  
 
Jag har valt att bedriva en tolkande studie, och har hämtat inspiration från flera 
kvalitativa metoder307, där jag fäst stor vikt vid Alvessons & Sköldbergs (1994) 
reflektioner kring lämpliga förhållningssätt i samband med kvalitativ forskning.  

                                                 
306 Hänvisar till Walsham (1995). 
307 Strauss & Corbin (1990); Strauss (1987); Patton (1990); Starrin & Svensson (1994); Alvesson & Sköldberg 
(1994) samt Bryman (1997). 
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Jag har tidigare i avhandlingen hänvisat till Hirschheim och Klein (2003) som framför 
att personer som håller på med IS-forskning måste förbättra sin kunskap om aktörernas 
uppfattning om IT, och IT-systemens organisatoriska roll. Jag har också tidigare lyft 
fram att jag har unika möjligheter att studera olika fenomen inom polispraktiken i och 
med att jag både är forskare och polis. Men att det medför andra problem, där vissa av 
nackdelarna kan hanteras genom en väl genomtänkt metodik.  
 
Klein (1999) ger förslag på en evalueringsmetod i samband med tolkande fältstudier. 
Han delar upp metoden i sju principer: ”1. The Fundamental Principle of the 
Hermeneutic Circle”, ”2. The Principle of Contextualization”, ”3. The Principle of 
Interaction Between the Researchers and the Subjects”, ”4. The Principle of 
Abstraction and Generalization”, ”5. The Principle of Dialogical Reasoning”, “6. The 
Principle of Multiple Interpretations” och “7. The Principle of Suspicion”. Den tredje 
principen har jag bedömt vara av särskilt stor vikt att beakta i samband med min 
forskning, vilket kommer framgå i detta kapitel.  
 
Forskningsfrågorna spänner över många discipliner; från användning av IT-system till 
tolkning av olika lagar. Jag har uppfattningen att det därför är av stor vikt att beskriva 
verksamhetskontexten med ett brett fokus så att läsaren får ett helhetsperspektiv och 
därigenom kan förstå och placera analyserna i sitt rätta sammanhang (se Checkland, 
1985; 1991). Jag har anlagt en tvärvetenskaplig ansats som förutom informatik även 
innefattar bl.a. kriminologi, psykologi och pedagogik.  
 
För att besvara forskningsfrågorna krävdes en djup förståelse rörande aktuell 
verksamhetskontext. Jag bedrev därför i huvudsak en kvalitativ studie, där empirin 
fick tala308. Alvesson och Sköldberg (ibid.) pekar på att statistiska kvantifieringar 
ibland kan ha ett värde som bakgrundsmaterial för kvalitativ forskning och jag har 
därför både använt mig av kvantitativa undersökningsmetoder i form av bl.a. utdrag 
från IT-system, vars resultat främst kommer att presenteras i tabeller och grafer (se 
exempelvis Repstad, 1993) och kvalitativa metoder. Jag kommer i nästföljande avsnitt 
beskriva hur dessa metoder kombinerats när jag samlat in och analyserat empirin.  
 
Mitt mål har varit att genomföra en studie både med bredd och djup (se Lundahl & 
Skärvad, 1992), med en hög grad av triangulering (se Denzin och Lincoln, 1994).  
 
 
 
 
 

                                                 
308 Även om jag valt att mina slutsatser skall genereras utifrån erhållen empiri menar jag att det kan vara en 
fördel att ta hjälp av tidigare forskning. Den praktikgeneriska modellen (Goldkuhl & Röstlinger, 2004) har 
använts som en teoretisk referensram, utan att jag för den delen har gjort avsteg från en upptäckande strategi. 
Min ansats är därför inte renodlad induktiv, utan den har deduktiva inslag. Alvesson & Sköldberg (1994) 
använder begreppet abduktion för att beskriva ett sådant tillvägagångssätt (se även MGT, Goldkuhl & Cronholm, 
2003).  
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9.2 Tillvägagångssätt och ställningstaganden vid insamling och 
analys av empiri  
 
I denna studie har jag systematiskt bedrivit:  
 

- Intervjuer (individuella och gruppintervjuer) 
- Deltagande observation (aktivt deltagande i yttre tjänst) 
- Aktionsforskning (deltagande i utvecklingsprojekt) 
- Insamling av kvantitativa data 

 
I mindre omfattning har jag dessutom genomfört ren observation. Jag har (i civila 
kläder), t.ex. iakttagit ett ingripande, stått och lyssnat när polispersonal konverserat 
med medborgare och även i vissa fall följt efter polisbil för att se vart och hur 
polismännen patrullerat. 
 
Min forskarroll har, gentemot de jag intervjuat och arbetat med under deltagande 
observation varit tydlig. Under deltagande observation var det dock inte ovanligt att 
flera patruller genomförde en tjänståtgärd, där en del poliser inte hade en aning om 
min forskarroll. Även i kontakt med t.ex. åklagare och andra beslutsfattare har jag i 
normalfallet inte redovisat min forskarroll. Det har i vissa fall gått att ifrågasätta etiken 
i detta, men skälen var dels tidsmässiga och dels att jag efter ett tag blev trött på alla 
följdfrågor som vanligen uppstod när jag berättade att jag var forskare.  
 
Min forskarroll under aktionsforskning i samband med deltagande i utvecklingsprojekt 
har varit otydlig. De som jag haft kontakt med har ofta känt till att jag bedriver 
forskning, men inte upplysts om att deras och andras reaktioner och handlingar varit 
föremål för min forskning. Även i detta fall går det ifrågasätta min etik. Skälet till 
detta ställningstagande var att när jag vid något tillfälle hade med mig videokamera 
och ljudinspelningsutrustning, eller på annat sätt berättade om mitt forskningsintresse, 
så förändrades det normala mötesklimatet och beteendet hos vissa individer i hög grad.      
 

9.2.1 Forskningsansats anpassad efter olika forskningsfrågor 
 
I kapitel ett växte en modell och ett antal underliggande forskningsfrågor fram i 
samband med att jag analyserade mitt forskningsintresse: Att ta reda på vad det är i 
polispraktiken som får arbetsprestationen att variera i så hög grad mellan olika 
polismän och vilken roll IT-system spelar i detta sammanhang. 
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Figur 9-1: En mängd faktorer i polispraktiken inverkar på polismännens 
arbetsprestation. 
 
De underliggande frågeställningar som studien behandlar (i parantes finns 
hänvisningar till figuren ovan): 
 

1) I vilken omfattning och på vilket sätt varierar arbetsprestationen mellan olika 
individer inom det svenska polisväsendet? (Elipsen "Arbetsprestation" samt pil 
från denna) 

 
2) Inverkar polispraktiken på polismännens arbetsprestation? (Pilar till Elipsen 

"Arbetsprestation") 
 

3) Vad är det i polispraktiken som får arbetsprestation att variera i så hög grad 
mellan olika polismän och vilken roll spelar IT-system i detta sammanhang? 
(Samtliga pilar som går till elipser i figuren, förutom pilen till elipsen "IT-
system") 

 
4) Vilken yrkeskunskap kräver polisarbetet och på vilket sätt påverkas 

arbetsprestationen av polismannens yrkeskunskap? (Elipsen "polismäns 
yrkeskunskap" och pilar från denna) 

 
5) Vad styr polisers motivation och hur påverkar motivationen polismännens 

arbetsprestation? (Elipsen "polismäns motivation" och pilar till och från 
denna") 

 
6) Kan IT-system nyttjas bättre än i dagsläget för att öka polismännens 

arbetsprestation? (Elipsen "IT-system" och pilar från denna) 
 

7) Vad är det som gör att IT-systemen inte i tillräcklig omfattning kan bidra till att 
öka polismännens arbetsprestation? (Pil till elipsen "IT-system") 

IT-system 

Polismännens arbetsprestation 

Polismännens
yrkeskunskap 

Polismännens 
motivation 
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Forskningsfråga 1: 
 
 I vilken omfattning och på vilket sätt varierar arbetsprestationen mellan olika 
individer inom det svenska polisväsendet? 
 
För att kunna analysera polismännens arbetsprestation har jag valt att samla in empiri 
genom intervjuer, deltagande observation och kvantitativa studier. Jag har även tagit 
del av andra forskares iakttagelser, men polisforskning som beskriver skillnader i 
arbetsprestation mellan enskilda poliser är starkt begränsad (se Reiner, 1998). 
 
Det är svårt att med hjälp av kvantitativa uppgifter, såsom utdrag från IT-system, att 
mäta en polismans arbetsprestation – eftersom mycket av det polismannen gör inte blir 
synligt i statistiken (Finstad, 2000; Reiner; 1998; Holgersson, 2001). När det gäller 
analysen av en varierande arbetsprestation har jag därför valt att lägga tyngdpunkten 
på det som framkommit vid deltagande observation och vid intervjuer.  
 
Genom att jag haft möjlighet att både intervjua och arbeta tillsammans med många 
poliser har jag fått en bred inblick i polismännens arbetsprestation. Förutom detta 
breda fokus har jag valt att genomföra några delstudier för att kunna åstadkomma en 
fördjupad analys. I dessa delstudier har jag försökt att uppnå en hög grad av 
triangulering (se Denzin & Lincoln, 1994). Det innebar att jag intervjuade poliser på 
en viss polisstation/vissa polisstationer om deras inställning i olika frågor, t.ex. rörande 
vilka arbetsuppgifter de ansåg vara viktiga. Inom ramen för dessa delstudier 
genomförde jag deltagande observation och kunde iaktta hur poliserna betedde sig i 
olika situationer. Dessutom har jag haft möjlighet att intervjua poliser som yttrat sig 
över arbetsprestationen hos andra poliser. Vid dessa delstudier har jag även kunnat 
studera polismännens arbetsprestation genom att inhämta kvantitativ information. Jag 
fick således flera olika slags data rörande polismäns arbetsprestation. Kvantitativ 
information kunde göra att det blev intressant att försöka åka med en del polismän, 
intervjua dem och/eller intervjua andra polisers om hur de uppfattade att de aktuella 
poliserna arbetade. På motsvarande sätt kunde deltagande observation göra att det 
uppstod ett behov av att samla in data med hjälp av intervjuer eller genom att samla in 
kvantitativ information. Intervjuer kunde också generera ett behov av att samla in data 
på annat sätt om vissa individer. Genom att jag haft möjlighet att genomföra denna typ 
av triangulering vill jag påstå att jag fått en mycket djup inblick i skillnader i 
arbetsprestation mellan olika polismän. 
 
 
Forskningsfråga nr 2: 
 
Inverkar polispraktiken på polismännens arbetsprestation? 
 
Det finns forskare som menar att det framförallt är individuella skillnader som ligger 
till grund för olika arbetssätt bland polismän och att det genom bättre rekrytering går 
att hitta de rätta människorna (Westley 1953; 1970). Andra forskare har funnit att 
skillnader i arbetssätt inte går att förklara med individuella böjelser, utan att skillnaden 
är en produkt av organisationens inbyggda spänningar mellan mål och medel, t.ex. 
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Skolnick har satt fokus på att polisen måste erkänna polisyrkets inneboende 
motsättningar (Skolnick, 1966). Finstad (2000) menar att ålder och kön har stor 
betydelse för arbetssättet, bl.a. ägnar sig äldre poliser och kvinnliga poliser mindre åt 
kontrollaktiviteter (ibid.). Andra forskare har dragit slutsatser som tyder på att det 
framförallt är faktorer i polispraktiken som påverkar arbetssättet. Van Maanen (1975) 
har funnit att poliser redan efter ett år i yttre tjänst börjar få en sänkt motivation och 
Brown (1988) har sett en klar skillnad i drivkraft att genomföra vissa typer av 
ingripanden mellan polispersonal som har två till fyra års tjänst respektive över fem 
års tjänst. Vilket förhållande råder? Hur stor inverkan har polispraktiken på 
polismannens arbetsprestation? 
 
För att kunna svara på i hur hög grad polispraktiken påverkar arbetsprestationen i 
förhållande till andra faktorer, såsom t.ex. polismannens ålder och kön, fanns ett behov 
av att genomföra en studie med djup. Min avsikt var att studera skillnader mellan 
individer inom ett område, där jag både skulle genomföra omfattande intervjuer, 
omfattande deltagande observation, och försöka hitta en mängd kvantitativa mätdata 
som en indikation på prestationen på individnivå. Det gällde att välja ut ett lämpligt 
område att studera. För det första var det viktigt att poliserna i det utvalda området inte 
hade en alltför låg produktion. En annan faktor som varit avgörande för val av område 
var att det skulle finnas personal med varierande tjänsteålder. Det har även funnits ett 
tredje skäl i valet av område. Det har varit viktigt för mig att personalen i det område 
som valdes inte hade ett fokus på produktionen inom de verksamhetsfält som jag 
tänkte mäta genom en kvantitativ studie. I det utvalda området skulle därför 
produktionsstatistik inte vara något som redovisades för personalen. Mitt antagande 
var att det som framkommer också i viss mån skulle avspegla hur personalen arbetar 
på individnivå inom fler verksamhetsfält än just de som omfattas av den kvantitativa 
studien. Har man en låg grad av egna initiativ inom undersökt verksamhetsfält är det 
inte otroligt att initiativgraden även är låg inom andra verksamhetsfält. För att kunna 
kontrollera att så var fallet kunde jag använda mig av triangulering (se Denzin & 
Lincoln, 1994) genom ta hjälp av empiri som insamlades via deltagande observation 
och intervjuer.   
 
Min hypotes var att om det visade sig finnas ett klart negativt eller positivt samband 
mellan antalet tjänsteår och den kvantitativa produktionen kunde man dra slutsatsen att 
polispraktiken i stor utsträckning inverkade på polispersonalens arbetsprestation.   
 
Arbetet med den första kvantitativa studien genomfördes i december 2003. Jag 
undersökte då perioden april till juni. Det fanns inte möjlighet att få efterfrågad 
information från IT-system, utan jag fick läsa och räkna pappersdokument i arkiv. 
Efter att jag var klar med den kvantitativa studien genomförde jag intervjuer med 
personer som visat sig vara högproduktiva, med dem som visat sig vara lågproduktiva 
samt med personer som inte tillhörde någon av de grupperna. Jag intervjuade även 
chefer, stationsbefäl, åklagare samt inhämtade information om vissa personer från 
poliser på enheter som inte ingick i studien, men som hade en inblick i hur vissa 
närpoliser/ordningspoliser arbetade. Deltagande observation hade jag genomfört i 
området innan december.   
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Det visade sig finnas ett starkt negativt samband mellan antalet tjänsteår och 
arbetsprestationen. Jag passade på att presenterade resultatet i några olika 
sammanhang och möttes av en hel del invändningar. Man menade att det negativa 
sambandet inte alls berodde på att de med fler antal tjänsteår hade en lägre 
arbetsprestation, utan orsaken var att de som hade en hög produktion arbetade på 
sådana tider där chansen att genomföra egna initiativ var större. En del menade att det 
berodde på att de som hade en låg produktion egentligen ägnade sig åt andra 
arbetsuppgifter eller av andra skäl hade ett mycket litet antal tjänstgöringspass under 
aktuell mätperiod. Ett annat argument var att de med hög produktion avancerade och 
fick andra tjänster. Det blev bara de med låg produktion som stannade kvar, därav 
kurvans utseende. Ett ytterligare argument var att de äldre lät de yngre skriva 
rapporter/ordningsbotar så därför blev det naturligt med denna fördelning. Man 
framförde också att de med låg produktion hade en hög produktion inom andra 
verksamhetsområden som inte syntes i den kvantitativa studien.  
Genom att jag förutom den kvantitativa studien även hade bedrivit deltagande 
observation och genomfört omfattande intervjuer fanns möjlighet att avfärda vissa av 
invändningarna, men det fanns flera som jag inte kunde besvara, vilket gjorde att jag 
fann ett behov att komplettera studien. 
 
Jag studerade först med hjälp information från IT-system309 vilka arbetsuppgifter 
personalen hade haft under respektive tjänstgöringspass och bokförde hur många pass 
respektive person hade tjänstgjort i yttre tjänst och vilka tider på dygnet de hade 
arbetat. Det visade sig dock att antalet tjänstgöringspass inte verkade ha någon direkt 
betydelse vid en jämförelse mellan olika individer. En av de personer i mitt 
undersökningsmaterial som producerade minst hade arbetat femtiotre arbetspass i yttre 
tjänst, medan den som producerade näst mest enbart hade arbetat nitton310 arbetspass. 
Passens förläggning över dygnet såg heller inte ut ha någon direkt betydelse vid en 
jämförelse mellan olika individer311.   
 
Jag utförde ytterligare intervjuer för att bl.a. undersöka om de som tidigare hade haft 
en hög produktion hade fått andra arbetsuppgifter. Jag fann dessutom ett behov av att 
genomföra ytterligare en kvantitativ studie omfattande tre månader för att kunna 
studera om det var några skillnader jämfört med den första studien, bl.a. om de med 
högst produktion hade slutat och hur utvecklingen på individnivå såg ut för dem med 
lägst antal tjänsteår. Vid intervjuer hade det nämligen framkommit att produktionen 
sjönk relativt omgående för de nya poliserna. Kunde man vid en kvantitativ analys se 
om så var fallet? Den andra mätperioden omfattade september till november samma år. 
Att jag inte valde oktober till december beror på att jag var rädd att produktionen i 

                                                 
309 PARIS/STORM. 
310 Han gjorde femton frihetsberövanden under mätperioden. De tio som producerade minst lyckades 
tillsammans vara med vid två frihetsberövanden under mätperioden (drygt 2800 timmar). 
311 Gripanden, rattfyllerier och i viss mån primärrapporter har jag vid deltagande observation funnit vara lättare 
(det betyder dock inte att personalen vidtar åtgärder) att initiera sena kvällar och nätter. Det visade sig dock inte 
ha någon vidare betydelse om en person med en låg kvantitativ produktion arbetade under tidpunkter där 
möjligheten att ta egna initiativ var större. Det blev ändå inga eller bara ett fåtal egna initiativ genomförda som 
resulterade i gripanden, rattfyllerier, primärrapporter eller ordningsbotar. 



Kap 9 - FORSKNINGSANSATS 

 - 242 -

december kunde ha påverkats av min forskning. Det blev känt att jag studerade den 
kvantitativa produktionen i polisdistriktet. Jag undersökte dessutom drygt ett år efter 
den första mätperioden om de med högst produktion hade slutat.  
 
Den kvantitativa studien var induktiv. Jag kom även fram till att det kunde vara 
givande att använda mig av den praktikgeneriska modellen som en teoretisk 
referensram för att kunna analysera polispraktikens inverkan på polismännens 
arbetsprestation. Min avsikt var att inte göra avsteg från en upptäckande strategi, men 
ansatsen fick deduktiva inslag (se abduktion, Alvesson & Sköldberg, 1994; MGT, 
Goldkuhl & Cronholm, 2003). Den praktikgeneriska modellen användes för att 
strukturera upp och analysera den insamlade empirin. Olika samband och förhållanden 
upplevde jag härigenom bli klarare. Slutsatser om polispraktikens inverkan på 
polismännens arbetsprestation som jag dragit genom den kvantitativa studien fick stöd 
av den analys av polispraktiken som jag gjorde med hjälp av den praktikgeneriska 
modellen (metodtriangulering).  
 
Forskningsfråga nr 3: 
 
Vad är det i polispraktiken som får arbetsprestation att variera i så hög grad mellan 
olika polismän och vilken roll spelar IT-system i detta sammanhang? 
 
Tidigare genomförd polisforskning som tar upp denna problematik är starkt begränsad 
(Waddington, 1999). 
 
För att besvara denna fråga planerade jag att genomföra ett stort antal intervjuer. 
Intervjuerna hade till att börja en fenomenologisk inriktning (se Alexandersson, 1994). 
Jag antecknade alla möjliga uppfattningar och erfarenheter i den ordning som 
informationen framfördes. Den subjektiva upplevelsen blev utgångspunkten. Efter 
drygt tjugo intervjuer fann jag ett behov att försöka strukturerar upp den information 
jag erhållit. Jag hämtade då inspiration från grundad teori (Strauss & Corbin, 1990; 
Strauss, 1987). Jag analyserade erhållen empiri och definierade ett antal 
huvudkategorier utifrån denna. Inom varje huvudkategori preciserade jag ett antal 
underkategorier och till dessa kategorier ett antal egenskaper. Jag genomförde därefter 
ytterligare intervjuer för att komplettera de definierade huvudkategorierna. De 
preliminära kategorier som upptäckts reviderades successivt samt kompletterades med 
egenskaper som tidigare inte framlagts vid intervjuer. Efter några månaders intervjuer 
runt om i landet kom jag dock till en punkt där insamlingen av empiri sällan tillförde 
information som förändrade den modell som vuxit fram, rörande vilka faktorer i 
polispraktiken som personalen menar stå får en negativ kraft312. Nio huvudkategorier 
hade utkristalliserat sig.  
 
Vid analysen av polispraktikens påverkan på arbetsprestationen använde jag mig 
dessutom av empiri som framkommit vid deltagande observation. Alvesson & 
Sköldberg (1994) skriver att etnografi har betydande fördelar ifråga om rikedom och 
djup. Att analysen byggde på en kombination av information som samlats in genom 
                                                 
312 En kraft som skapade en press nedåt-vänster i figur 5-2 (Kapitel fem).  
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intervjuer och deltagande observation gjorde att jag fick en god inblick och förståelse 
för vilka faktorer i polispraktiken som såg ut att påverka polismännens 
arbetsprestation. Genom den kategorisering som beskrevs ovan fanns en möjlighet att 
göra en bedömning av IT-systemens roll som påverkansfaktor i förhållande till andra 
faktorer i polispraktiken.   
 
För att öka kvaliteten på analysen av vilka faktorer i polispraktiken som inverkade på 
polismännens arbetsprestation tog jag sedan hjälp av den praktikgeneriska modellen 
(Goldkuhl & Röstlinger, 2004). Det fanns en möjlighet att utveckla den analys som jag 
gjort i föregående forskningsfråga med hjälp av ovanstående nio kategorier. 
Forskningsansatsen var även när det gäller att försöka besvara denna forskningsfråga 
således inte bara induktivt, utan hade deduktiva inslag (se abduktion, Alvesson & 
Sköldberg, 1994).  
 
Inom fenomenografin handlar det inte om att skatta hur stor andel av populationen 
som har en viss uppfattning om en företeelse eller av ett objekt (Alexandersson, 1994). 
Den övergripande forskningsfrågan gjorde det dock intressant att få en indikation på 
hur stor påverkan personalen ansåg att de olika identifierade faktorerna hade på 
arbetsprestationen. Alexandersson (ibid.) menar att om intervjuer kompletteras med 
alternativa metoder i syfte att dokumentera människors uppfattningar kan underlaget 
för den kvalitativa analysen fördjupas, vilket medför att fenomenografin som metod 
kan utvecklas. Som jag tidigare pekat på framför Alvesson och Sköldberg (1994) att 
statistiska kvantifieringar ibland kan ha ett värde som bakgrundsmaterial för kvalitativ 
forskning. Min uppfattning var att det fanns ett behov av att få ett mått på den 
upplevda styrkan på respektive faktors påverkan. Att få ett mått på olika faktorers 
upplevda negativa kraft behövdes för att mer precist kunna bedöma IT-systemens roll i 
detta sammanhang. Av den anledningen genomförde jag en kvantitativ undersökning 
utgående från de nio definierade huvudkategorierna. Personalen fick ange om (värde 0 
eller 1) och i sådana fall hur (värde 1-10) stor den negativa kraften313 var rörande 
respektive huvudkategori. Jag exemplifierade vad som ingick i de olika 
huvudkategorierna. Drygt hundra närpoliser/ordningspoliser314 intervjuades. De fick 
information om att ”genomsnittskraften” inte behövde ligga på 5.5 utan alla svar 
kunde ligga nära noll liksom nära tio. Det som skulle vara styrande för deras svar var 
deras egen upplevelse över styrkan på den negativa kraft som de faktorer som ingick i 
respektive kategori orsakade.     
 
Det fanns ett ytterligare förhållande som var intressant att ta reda på för att kunna yttra 
sig om den roll IT-systemen spelade i polispraktiken när det gällde att kunna påverka 
polismännens arbetsprestation. De faktorer som framkom vid intervjuer var 
polispersonalens upplevelse om sakförhållanden som påverkade deras arbetsprestation. 
Personalen upplever t.ex. att det blivit allt färre personal i yttre tjänst. Fanns det 
möjlighet att svara på om det bara var en upplevelse hos personalen, eller om det 
                                                 
313 Jag visade figur 5-2 (kapitel fem) och förklarade att det var styrkan på en eventuell kraft som hade en riktning 
åt vänster, rakt ner eller nedåt-vänster som skulle uppskattas.   
314 Jag försökte få ett representativt urval och intervjua personal både i Stockholm och på andra platser i landet, 
där fördelningen av antal intervjuade ungefär skulle motsvaras av den totala fördelningen över landet, d.v.s. att 
cirka trettio procent av de jag intervjuade arbetade i Stockholm.  



Kap 9 - FORSKNINGSANSATS 

 - 244 -

motsvarades av ett verkligt förhållande? Om det bara rör sig om en upplevelse så kan 
bl.a. ett väl utbyggt informationssystem, t.ex. i form av ett IT-system, göra att 
frustrationen blir mindre genom att polismannen får information om olika 
förhållanden.  
 
Min egen involvering i polispraktiken kan tänkas påverka min möjlighet att göra en 
analys av om ett visst sakförhållande råder i organisationen. Det kan kanske vara så att 
jag ser verksamheten ur ett visst perspektiv beroende på egna erfarenheter av 
polispraktiken. För att minska risken för detta har jag försökt att reflektera kring mina 
egna upplevelsers eventuella påverkan på tolkningar av olika sakförhållanden. Jag har 
också försökt att få tillgång till olika former av kvantitativa data. Dessutom har jag 
genomfört intervjuer med andra befattningshavare än närpoliser/ordningspoliser för att 
få skilda perspektiv på förhållanden i polispraktiken. Alvesson & Sköldberg (1994) 
skriver att ett problem är att forskare i regel intervjuar personer finns kvar i företaget, 
branschen eller vad man nu är ute efter. De framför att man kunde tänka sig att detta 
balanserades med intervjuer av sådana som slutat, avskedats, pensionerats etc. Dessa, 
menar Alvesson & Sköldberg (ibid.) kan dels kanske tillföra andra perspektiv, dels kan 
de i många fall vara lite friare i vad de berättar. Jag tog fasta på Alvesson & 
Sköldbergs (ibid.) synpunkter och genomförde därför intervjuer med personer som av 
skilda skäl har slutat inom polisen. Dessa befattningshavare hade haft olika positioner 
inom polisen. Jag har även tagit hjälp av resultat som andra forskare kommit fram till 
för att därigenom försöka kasta ljus över vissa sakförhållanden. 
 
Jag har i mindre omfattning gått utanför polisen315 för att se om liknande fenomen som 
polispersonalen beskriver existerar i några andra organisationer (har rört sig om 
enstaka intervjuer i respektive organisation), samt jag har också försökt belysa 
verksamheten med hjälp av olika teoretiska referensramar för att på så sätt underlätta 
läsarens reflektion och förståelse för beskrivna fenomen (se Alvesson & Sköldberg, 
ibid.). Ett ytterligare tillvägagångssätt har varit att hänvisa till analyser och 
beskrivningar av polisen, som andra aktörer gjort, t.ex. RRV och massmedia.  
 
 
Forskningsfråga nr 4: 
 
Vilken yrkeskunskap kräver polisarbetet och på vilket sätt påverkas 
arbetsprestationen av polismannens yrkeskunskap? 
 
Polisforskare har beskrivit olika slags kunskap i polispraktiken och framfört att 
polisyrket är ett hantverk (t.ex. Bittner, 1972; Brown, 1988; Finstad, 2000). Jag har 
dock funnit att det finns stora luckor i dessa forskares beskrivningar av olika 
yrkeskunskap bland polismännen. 
 
Rolf (1991) tar upp problemet med att en yrkesgrupp oftast på grund av sin 
arbetssituation befinner sig i förtrogenhetsfällan. Han skriver att genom att ifrågasätta 
yrkets kunskaper kan undersökaren öka en reflekterad självförståelse (ibid.). Jag har 
                                                 
315 Kriminalvård, offentlig sjukvård samt tre större internationella företag. 
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försökt att reflektera kring och hela tiden ifrågasätta olika former av kunskap som tas 
för mer eller mindre sanningar inom polisyrket. Rolf (ibid.) hänvisar i detta 
sammanhang till Schön (1983; 1987). 
 
Schön (1983; 1987) har beskrivit att det finns en skillnad i uttryckt kunskap och 
kunskap i användning. Det är kunskap i användning som jag varit intresserad av, och 
det är anledningen till att jag i stor utsträckning samlat in empiri genom deltagande 
observation. Men det har varit ett samspel med andra metoder. Vid intervjuer och 
gruppdiskussioner har det inte varit ovanligt att jag fått viktiga input som har kunnat 
användas för att få en ökad förståelse för polismannens yrkeskunskap. 
 
Forskningen har även haft experimentella inslag. Under ett halvår åkte jag i stort sett 
alltid med samma polisman och provade olika arbetsmetoder som jag kommit i kontakt 
med under intervjuer och deltagande observation. Jag försökte utveckla och 
explicitgöra polisiär yrkeskunskap rörande tillvägagångssätt innan ingripanden, vid 
ingripanden och efter ingripanden.  
 
Jag gjorde en kategorisering av olika yrkeskunskap genom att dela upp kunskap i olika 
kunskapstyper för att på ett lättare sätt kunna reflektera kring och göra en analys av 
polisiär yrkeskunskap. Situationer som polismännen involveras i berör dock ofta flera 
av dessa definierade kunskapstyper. Det går därför att ifrågasätta om det är önskvärt 
att göra en uppdelning på det sätt jag gjort.  
 
I samband med deltagande observation har jag haft möjlighet att studera hur 
arbetsprestationen påverkades av polismannens kunskap. Mina iakttagelser 
kompletterades av information som jag fick genom att jag i anslutning till olika 
ingripanden intervjuade dem jag åkte med. Varför gjorde de på det ena eller andra 
sättet? Om polismannen jag åkte med inte gjorde ett ingripande, när jag upplevde att 
det fanns en möjlighet till detta, berodde det på dennes kunskap?  
 
 
Forskningsfråga nr 5: 
 
Vad styr polisers motivation och hur påverkar motivationen polismännens 
arbetsprestation? 
 
Jag har använt mig av en teoretisk referensram i form av allmän forskning kring 
motivation för att beskriva och analysera vad som styr polismännens motivation 
kopplat till faktorer i polispraktiken.   
 
Det finns forskare som har pekat på motivationens betydelse för polismännen (se Van 
Maanen, 1975; Muir, 1977; Brown, 1988; O’Brien, 1995), men det har bedrivits lite 
forskning kring motivationens betydelse för polisarbete (Danzker, 1994; Zhao & 
Thurman, 2004). 
 
Jag kom i kontakt med över femtio stycken allmänna motivationsteorier i samband 
med källstudier. De jag sedan valde att redovisa i avhandlingen är ett antal teorier som 
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jag träffat på i samband med ledarskaps- och organisationsutbildningar inom försvaret, 
polisen eller universitetsvärlden. Det är inget som säger att de motivationsteorier jag 
beskriver är de bästa, eller de mest relevanta att lyfta fram i samband med arbetet med 
denna avhandling. Att jag inte argumenterar varför jag väljer en viss teori framför en 
annan är en svaghet. Problemet har att göra med att jag valt en tvärvetenskaplig ansats 
och därför av utrymmesmässiga inte har kunnat fördjupa mig inom alla forskningsfält. 
Det enda jag kan säga till mitt försvar är att andra med mer utbildning än mig i 
ledarskaps- och organisationsteorier har valt att betona motivationsteorier som jag 
beskriver, i samband med att de har redovisat orsaker till människors varierande 
arbetsprestation.  
 
På samma sätt som jag i föregående forskningsfråga kunde studera yrkeskunskapens 
betydelse för arbetsprestationen fanns det genom deltagande observation möjlighet 
studera hur arbetsprestationen påverkades av polismannens motivation. Mina 
iakttagelser kompletterades, även i detta fall, av information som jag fick genom att 
jag i anslutning till olika ingripanden intervjuade dem jag åkte med. Varför gjorde de 
på det ena eller andra sättet? Om polismannen jag åkte med inte gjorde ett ingripande 
när jag upplevde att det fanns en möjlighet till detta, berodde det på att han inte hade 
motivation att genomföra åtgärden? Det fanns genom kombinationen deltagande 
observation och intervjuer en god möjlighet för mig att få inblick i motivationens 
betydelse för polismännens varierande arbetsprestation.   
 
En viktig notering i sammanhanget som det finns anledning att lyfta fram är att det 
krävs att en observatör har en stor polisiär kunskap, men även person och 
områdesspecifik kunskap, för att kunna göra en bedömning av vilka olika möjligheter 
en polispatrull hade att agera i en viss situation. Utan denna kunskap blir det svårt för 
observatören att göra en bedömning om det är motivationen hos polismännen eller 
deras eventuellt bristande kunskap som inverkar på arbetsprestationen. Jag anser 
därför att det finns en risk att både motivationens och kunskapens betydelse för 
arbetsprestationen blir undervärderad, genom att observatören kanske har svårt att se 
de möjligheter som patrullen inte utnyttjade.  
 
 
Forskningsfråga nr 6: 
 
Kan IT-system nyttjas bättre än i dagsläget för att öka polismännens 
arbetsprestation? 
 
Denna forskningsfråga hänger intimt samman med de tre föregående 
forskningsfrågorna och handlar om att analysera hur IT-system kan påverka polismäns 
motivation, yrkeskunskap och arbetsprestation. 
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I samband med bland annat deltagande observation316 har jag reflekterat över hur IT-
system skulle kunna öka polismännens kunskap och motivation att agera i vissa 
situationer. För att underlätta dessa funderingar har jag definierat ett antal 
verksamhetsbehov som, i samarbete med forskare på Viktoria institutet (Göteborgs 
universitet), implementeras på en handdator. Dessa tjänster på handdatorn, som tagits 
fram eller som är på väg att tas fram, har ökat min möjlighet att kunna göra en analys 
av hur IT-system skulle kunna nyttjas bättre än i dagsläget för att öka polismännens 
arbetsprestation. Jag har använt de framtagna tjänsterna på handdatorn under intervjuer 
för att stimulera en perspektivväxling mellan vad som är teknisk möjligt och vad 
verksamheten efterfrågar.   
 
I samband med intervjuer har poliser åtskilliga gånger framfört olika möjliga sätt att 
utnyttja IT-system på ett bättre sätt än i dagsläget. Jag har försökt att fånga upp, 
utveckla och testa dessa idéer på andra poliser (se t.ex. Holgersson, 1999). Min 
involvering i olika utvecklingsprojekt i form av aktionsforskning har gjort att jag fått 
en god inblick i hur IT-system skulle kunna nyttjas bättre för att öka polismännens 
arbetsprestation. 
 
 
Forskningsfråga nr 7: 
 
Vad är det som gör att IT-systemen inte i tillräcklig omfattning kan bidra till att öka 
polismännens arbetsprestation? 
 
Som ett resultat av fråga sex uppstod fråga sju. Jag fann att IT-system kunde nyttjas 
bättre inom polisen för att öka polismännens arbetsprestation. Av någon anledning 
blev inte framtagna IT-systemen det stöd för verksamheten som de borde ha blivit.  
 
I samband med aktionsforskning försökte jag driva igenom olika förändringsförslag 
och iakttog vad som hände, t.ex. hur befattningshavare på Rikspolisstyrelsen och i 
Stockholmspolisens förvaltningsorganisation agerade med anledning av de förslag som 
framfördes. Vilka hinder fanns för att få igenom verksamhetsbehov som personal i 
linjeverksamheten ansåg som angelägna att infria? Vissa förslag lade jag ner stor 
energi på för att försöka driva igenom. Mitt fokus var då att försöka se vad mina 
aktiviteter mötte för motstånd, hur starkt detta motstånd var och hur man var tvungen 
att gå tillväga för att åstadkomma en förändring – om det nu överhuvudtaget gick att 
realisera ett förändringsförslag? I andra fall drev jag inte vidare förändringsförslag, 
utan noterade bara om någon tog tag i frågan. I dessa fall var det intressant att 
undersöka vad det berodde på att angelägna verksamhetsbehov inte drevs vidare.   
Den experimentella forskningen ovan kompletterades med intervjuer. Jag intervjuade 
ett femtiotal befattningshavare på olika nivåer inom polisorganisationen för att försöka 
få en förklaring på olika fenomen som jag iakttagit. Även några personer som 

                                                 
316 t.ex. genom tidsstudier av hur lång tid olika former av dokumentationsarbete tar i nuläget och en uppskattning 
av hur lång tid dessa moment skulle kunna ta om polismännen hade tillgång till verksamhetsanpassade IT-
system. 
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arbetar/har arbetat med utveckling av IT-system i andra organisationer317 intervjuades 
för att jag skulle se om de fenomen som jag iakttagit var unika för polisen.  
 
Jag hämtade inspiration från grundad teori (Strauss & Corbin, 1990; Strauss, 1987) i 
samband med att jag försökte strukturera upp olika orsaker till att IT-system inte i 
tillräcklig omfattning kan bidra till att öka polismännens arbetsprestation. 
Min avsikt var att anlägga en upptäckande strategi för att undvika att bli insnärjd i 
etablerade problematiker (se Alvesson & Sköldberg, 1994), men även i detta fall fann 
jag att det kunde vara givande att göra kopplingar till tidigare genomförd forskning.  
 
I samband med att jag studerade andra forskares iakttagelser och slutsatser utvecklades 
min analys av den empiri jag samlat in och gjorde att det var intressant att samla in 
ytterligare empiri för att kunna utveckla vissa resonemang (abduktion, se Alvesson & 
Sköldberg, ibid.).    
 

9.2.2 Intervjuer  

9.2.2.1 Enkätintervjuer 
 
Till en början hade jag tänkt genomföra enkätintervjuer, men kom fram till att de 
uppfattningar personalen hade var så omfångsrika att polismannen mer eller mindre 
skulle få skriva en mindre uppsatts för att kunna förklara sig. Ett annat 
tillvägagångssätt som jag också övervägde var att personalen skulle få yttra sig om hur 
olika, av mig definierade förhållanden, påverkade deras arbetsprestation. Jag övergav 
dock också denna tanke beroende på att min förförståelse skulle få så lite inverkan som 
möjligt på insamling av empirin (se t.ex. Bryman, 1997).    
 
I slutet av avhandlingsarbetet uppstod ett behov av att få ett mer kvantifierat resultat 
rörande personalens uppfattningar om olika faktorers påverkan på deras motivation 
och kunskap. Det fanns möjlighet att utforma en enkät utifrån de kategorier som 
framkommit vid intervjuer. Jag fann dock i samband med att jag skulle formulera 
enkäten att förklaringarna av vad som ingick i respektive kategori sannolikt blev för 
omfattande för att personalen skulle orka läsa igenom dessa. Jag valde därför istället 
att genomföra denna datainsamling i form av en strukturerad intervju (se nedan). 
 

9.2.2.2 Individuella intervjuer 
 
För att jag i så liten grad som möjligt skulle påverka intervjupersonerna ville jag 
undvika att ställa detaljerade frågor och styra intervjuerna i en viss riktning. Jag valde 
av detta skäl att samla in empiri genom ostrukturerade intervjuer. Measor (1985) 
menar att ostrukturerade intervjuer medför att intervjupersonens tankar vandrar iväg 
från det planerade området. Han menar att det är viktigt att låta intervjupersonen 
associera och komma ifrån ämnet. När intervjupersonens tankar vandrar fritt kommer 
                                                 
317 Kriminalvård och sjukvård. 
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hon eller han in på områden som uppfattas som viktiga eller är av stort intresse. 
Measor framför att intervjuaren i viss mån tappar kontrollen över intervjun, men 
vinsten i detta ligger i att forskaren får fram information som är viktig för den som 
utfrågas. Measor skriver att han alltid låter intervjupersonen lämna intervjutemat för en 
stund, men att han gör en mental notering vad som inte hann med att behandlas (ibid.). 
Bryman (1997) menar att ostrukturerade intervjuer är vanligt förekommande i 
samband med deltagande observation och att de ostrukturerade intervjuerna både kan 
vidga och fördjupa en studie som utgår från deltagande observation (ibid.). De 
ostrukturerade intervjuer som jag genomfört har vanligtvis skett i samband med 
deltagande observation. En av anledningarna är att den personal som jag valt att 
studera är uppbunden i operativ verksamhet och det har därigenom varit svårt att boka 
in speciella intervjutillfällen. Det har också varit fördelaktigt att genomföra intervjuer i 
samband med deltagande observation eftersom diskussioner och tankar har kunnat 
kopplats till konkreta händelser som jag varit väl insatt i. 
  
Intervjuerna har haft formen av informella samtal (se Patton, 1990). Jag spelade även i 
vissa fall upp scenarier under intervjuerna för att få information om hur 
intervjupersonerna ansåg att de skulle ha agerat. För att möjliggöra att den som 
intervjuades kunde ställa frågor om scenarier och att jag skulle ge samma svar till olika 
intervjupersoner, utgick jag från verkliga händelser som jag varit med om. Det finns en 
risk att personer svarar på ett visst sätt, men agerar på ett annat sätt (se t.ex Kunda & 
Barleys, 1998). Genom att intervjua personer i omgivningen kunde jag få inblick hur 
vissa poliser hade agerat i verkliga scenarier, vilket jag också fick insyn i genom 
deltagande observation (se nedan).  
 
Jag hade i huvudsak en fenomenografisk inriktning under de öppna intervjuerna, d.v.s. 
jag försökte identifiera och beskriva variationer av uppfattningar. I urvalet av 
undersökningsgruppen gällde det då att skapa förutsättningar för att få en variation i 
hur personer uppfattade en och samma företeelse (se Alexandersson, 1994). Av den 
anledningen valde jag att intervjua personer från både landsbygd och storstad samt 
från olika delar av Sverige. Intervjupersonerna valdes ut så att jag både skulle få 
”normala poliser” och ytterligheter (slöa, aktiva, kunniga, okunniga, nyutbildade, 
erfarna etc.; se Purposal sample, Patton, 1990).  Jag lade stor vikt i att få olika 
perspektiv på en och samma företeelse (se Alvesson & Sköldberg, 1994).  
 
Mycket information erhölls när jag satt och pratade med polismän i radiobil i samband 
med deltagande observation. Under ett tiotimmars pass hann vi behandla många 
områden. Om det var aktuellt att citera vissa poliser försökte jag genomföra intervjuer 
som spelades in, i annat fall, om inte citat spelades in, så läste jag upp citaten för 
intervjupersonerna så att de kunde granska om jag uppfattat dem korrekt.  
 
De individuella intervjuerna genomfördes på olika sätt. Jag bestämde mig till att börja 
med för att alla intervjuer i avhandlingen skulle spelas in och återges så ordagrant som 
möjligt. Jag övergav dock denna tanke av flera skäl. För de första blev intervjuerna 
omfattande och av utrymmesmässiga skäl var jag tvungen att göra skärningar i dessa 
och kunde ändå inte presentera intervjuerna i sin helhet. För det andra var det inte 
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ovanligt att jag fick intressanta uppgifter när jag inte hade möjlighet att spela in 
information, t.ex. beroende på att jag inte bar med mig inspelningsutrustning. Jag 
ansåg att det fanns starka skäl att presentera sådan information, även om den inte var 
inspelad. Ett tredje skäl att överge tanken att samtliga intervjuer som redovisas i 
avhandlingen skulle vara inspelade bestod i att det i vissa fall inte var lämpligt att 
spela in samtal som behandlade ett känsligt ämne (se Ekman, 1999). Jag menar att 
även i detta fall så uppvägdes risken av brister i exaktheten genom att samtalen inte är 
inspelade av värdet av att presentera den information som framkom. I 
fenomenografiska undersökningar bandas samtliga intervjuer för att sedan skrivas ut 
ordagrant (Alexandersson, 1994). I det avseendet skiljer sig därmed mitt 
tillvägagångssätt från ett rent fenomenografiskt tillvägagångssätt.  
 
Förutom de öppna intervjuerna genomfördes strukturerade intervjuer, där 
intervjupersonen fick ange sin uppfattning på en skala från noll till tio.  
 

9.2.2.3 Gruppintervjuer 
 
Under studien har det varit vanligt med informella gruppdiskussioner som tillfört mig 
intressant empiri. Johnson (1996) menar att gruppdiskussioner är givande genom att 
diskussionerna placerats i ett större sammanhang och att deltagarnas uppfattningar 
framförts med deras egna ord under liten påverkan av den som intervjuar (ibid.).  Jag 
anser dock att intervjupersonerna även under de individuella intervjuerna har kunnat 
framföra synpunkter med egna ord, utan någon direkt påverkan av mig, genom att 
intervjuerna i många fall genomfördes under deltagande observation och olika 
uppfattningar ofta framkom helt spontant. Jag och polismannen jag patrullerade 
tillsammans med, kanske hade suttit tysta i radiobilen en lång stund (särskilt vanligt på 
nattpassen) när hon plötsligt tog upp något hon funderade på. Gruppdiskussionerna var 
framförallt givande ur ett annat avseende genom att olika polismäns åsikter kunde 
dryftas, där andra poliser ifrågasatte och kritisk granskade uttalandena.  
 
När det gäller huvuddelen av de spontana gruppdiskussioner som uppstått har inte 
någon inspelningsutrustning använts. Ekman (1999) menade att en inspelning av 
intervjuer hämmade möjligheterna att få respondenter att prata på ett fritt sätt (ibid.). 
Jag har gjort liknande bedömningar. I och med att det är svårt att rekapitulera en 
spontan gruppdiskussion så valde jag istället att genomföra enskilda intervjuer med 
personer som deltagit i gruppdiskussioner för att lyfta fram information som 
framkommit. Vissa gruppdiskussioner spelades dock in.  
 
Vid några gruppintervjuer gjorde jag ett urval av vilka som skulle medverka, men i de 
flesta fall uppstod gruppdiskussionerna spontant. Vid de planerade gruppintervjuerna 
fick jag anpassa mig till vilken personal som var tillgänglig alternativt övertyga de 
som skulle delta i gruppintervjuerna att ställa upp på sin fritid. De planerade 
gruppintervjuerna skedde i form av ostrukturerade intervjuer. 
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9.2.3 Deltagande observation  
 
Jag valde att bedriva deltagande observation i hela landet. Från storstad till landsbygd. 
Totalt har jag tjänstgjort i drygt sjuttio orter. I Sverige finns tjugoen polismyndigheter. 
Jag har tjänstgjort på samtliga myndigheter i minst en vecka318. Ungefär hälften av 
myndigheter har jag besökt mer än en gång under de drygt sju år som jag bedrivit 
deltagande observation.  
 
Ofta fanns det ett skäl att arbeta i en viss ort vid en viss tidpunkt, t.ex. med anledning 
av midsommarfirande, en festival eller att lönehelgerna var speciellt bråkiga/lugna i 
denna ort. Om det var så att en viss ort bedrev något intressant projekt kunde jag välja 
att arbeta där, men det var heller inte ovanligt att det var slumpen som styrde. Jag 
kanske hade planerat att jag skulle arbeta i två orter, men på vägen passerade jag en 
tredje ort som jag valde att arbeta i.  
 
För att skapa djup i studien valde jag dessutom ut tre områden som jag skulle besöka 
mer kontinuerligt. Jag ville ha en liten ort (< 30 000 invånare) med mycket landsbygd 
och stora avstånd, en relativt stor ort (>100 000 invånare) och en storstad. De 
ekonomiska ramarna för att bedriva denna studie har varit mycket begränsade. Det var 
vanligt att jag sov i tält ute i skogen under mina tjänsteresor. Under vinterhalvåret 
valde jag därför att åka till orter, där jag hade så pass bra kontakter att jag slapp sova 
ute i skogen. Det fick till följd att jag under vinterhalvåret främst bedrev deltagande 
observation i de tre orter jag beslutat mig för att besöka mer kontinuerligt, men jag har 
även tjänstgjort i dessa orter under vår/sommar/höst.  
 
Med deltagande observation menar jag att jag aktivt har deltagit i arbetet. Ofta har jag 
bollat olika möjliga lösningar med den polisman jag åkt med och jag har därigenom 
vanligen fått en god inblick både i dennes yrkeskunskap och motivation. Bryman 
hänvisar till Polsky (1969) som menar att en framgångsrik fältforskning är beroende av 
forskarens förmåga att iaktta människor, lyssna på dem, tänka och känna med dem, 
tala med dem snarare än till dem (Bryman, 1997). 
 
Ofta var det slumpen som avgjorde vilka personer jag skulle åka med. Det kunde både 
vara aktiva eller inaktiva poliser. Det kunde vara aspiranter eller poliser som var över 
sextio år. Det kunde vara vältränade eller så pass korpulenta att de knapp kom ur bilen 
och definitivt inte orkade springa efter någon gärningsman. Det kunde vara aggressiva 
eller så pass dåliga att köra bil att vi vid något tillfälle hade krockat om jag inte gjort 
dem uppmärksamma på uppkomna trafiksituationer. Ibland fanns det poliser som 
ingen ville åka med och man såg det som ett ypperligt tillfälle att få avlastning när jag 
kom på besök.  
 
När det gäller urvalet av dem jag arbetat med har jag också gjort mer medvetna val. 
Genom att följa poliser med ett specialintresse för ett visst verksamhetsfält har jag fått 

                                                 
318 Arbetstid omfattande minst 36 timmar. 
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en inblick i olika arbetsmetoder. Ett mål var att försöka reflektera och sätta ord på 
kunskap av mer intuitiv karaktär. 
 
En annan målsättning med den deltagande observationen var att testa och utveckla 
arbetsmetoder som jag kommit i kontakt med, eller fått idéer om genom deltagande 
observation eller genom egna eller andras förmedlade funderingar. Genom att under 
nästan sex månader tjänstgöra med samma polis och testa olika arbetssätt i ett område 
med hög arbetsbelastning fick jag möjlighet att utveckla och reflektera kring 
önskvärda förhållningssätt och arbetsmetoder. 
 
Jag vill påstå att jag genom en omfattande empiri fått både en mycket bred och en 
mycket djup inblick i polisarbete bland närpoliser/ordningspoliser.  
 
Det finns dock ett problem även vid denna typ av datainsamling och efterföljande 
analys. Det blir jag som i detta fall värderar polispersonalens arbetsprestation. Faktorer 
som jag iakttagit under deltagande observation har blivit filtrerade genom ”mina 
glasögon”, vilket är ett vanligt förekommande problem vid fältstudier. Klein (1999) 
pekar på detta fenomen genom att hänvisa till Reads (1965) antropologiska studier, där 
denne konstaterade att omgivningen blev beskriven ”as it appeared through my own 
eyes, filtered through my own background, my likes and dislikes, qualified by my own 
strengths and weaknesses”. För erhålla en hög grad av genomskinlighet har jag valt att 
ha ett avsnitt som heter ”mina glasögon” (avsnitt 9.5.3, nedan). Under hela 
avhandlingsarbetet har jag försökt att reflektera över hur min förförståelse kan ha 
påverkat insamling, tolkning och analys av empiri. 
 
Det finns också en risk att de jag arbetat tillsammans med ändrat sitt beteende på 
grund av att jag varit med. Jag vill dock påstå att inverkan har varit mycket liten, 
förutom i början av vissa besök, men efter några ingripande – eller timmar i radiobilen, 
fick jag intrycket av att jag uppfattades som vilken kollega som helst, d.v.s. jag 
värderades utifrån min polisiära förmåga och min personlighet – inte utifrån att jag var 
forskare. Det har varit vanligt att polismän sagt, att de först trodde att det var någon 
från RPS som mer eller mindre skulle övervaka arbetet, men att det blivit förvånade då 
jag ”var en vanlig polis”. I och med att jag känner många poliser runt om i landet har 
jag ofta fått hjälp med introduktionen, vilket har underlättat att ”komma in i gänget”. 
Personer som jag känner väl har dessutom ofta i efterhand informerat mig om hur de 
uppfattar kollegan jag åkt med. Det har gjort att jag kunnat få indikationer på om det 
verkar som om kollegan anammat ett speciellt arbetssätt bara för att jag varit med. I 
och med att det rört sig om deltagande observation så har jag inte suttit och bara 
iakttagit hur kollegan arbetat. Särskilt i senare delen av forskningsstudien så blev det 
intressant att undersöka hur yrkeskunskap och motivation påverkade ett ingripande. På 
grund av detta intresse anammade jag ett offensivt förhållningssätt i patrullen. Syftet 
var då inte att studera hur arbetsprestationen varierade mellan olika individer, eftersom 
jag redan hade tillräcklig empiri beträffande en varierande arbetsprestation på 
individnivå. Syftet var istället att prova olika arbetsmetoder för att se vilka effekter de 
hade på arbetsprestationen. 
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En viktig del av den deltagande observationen har varit att granska i vilken grad IT-
systemen är verksamhetsanpassade och i samband med olika aktiviteter, som jag 
involverats i, reflektera över hur IT-system skulle kunna öka personalens kunskap och 
motivation att agera.  
 

9.2.4 Aktionsforskning 
 
Jag har valt att lägga aktionsforskning under en särskild punkt, även om det går att 
hävda att det är en form av deltagande observation i förändringsprojekt. I mina 
arbetsuppgifter på Stockholmspolisens Forsknings- och Utvecklingsenhet ingår att jag 
bedriver olika former av verksamhetsutveckling i samarbete med interna och externa 
aktörer. Aktionsforskningen har bland annat handlat om att ta fram olika IT-lösningar, 
men har även rört sig om andra typer av verksamhetsutveckling. Syftet med 
aktionsforskningen har varit att förbättra polisverksamheten genom att jag medverkar 
till att olika förändringsbehov infrias, samtidigt som aktionsforskningen skall bidra till 
min kunskapsutveckling. Aktionsforskningen har haft en viktig roll för mina slutsatser 
beträffande vad det är som gör att IT-systemen inom polisen inte i tillräcklig 
omfattning kan bidra till att öka polismännens arbetsprestation.  
 
Deltagande observation/fältstudier i Stockholm och runt om i landet har haft som syfte 
att fånga upp verksamhetsbehov, där jag även haft möjlighet att prova olika typer av 
IT-lösningar/arbetssätt i syfte att förbättra verksamheten. Verksamhetsutvecklingen 
och forskningen har gått in i varandra.     
 
Under aktionsforskningen har jag försökt att anamma en perspektivväxling mellan vad 
som är tekniskt möjligt och vad verksamheten efterfrågar, där jag lagt stor vikt att 
analysera olika processer inom polisen. Aktionsforskningen har därmed haft stor 
betydelse för min analys av på vilket sätt IT-system kan öka polismännens kunskap 
och motivation att agera. 
 
Jag har kunnat följa olika utvecklingsprojekt under de åtta år som jag varit placerad på 
Forsknings- och Utvecklingsenheten. Det har därför varit möjligt att iaktta vissa 
framgångsfaktorer och problem som är möjliga att iaktta först när en studie bedrivs 
under en relativt lång tidsperiod. Jag har haft förmånen att kunna erhålla både en djup 
och en bred empiri, dels genom att jag varit involverad i vissa projekt under en längre 
tid och dels genom att jag haft kontakt med ett stort antal projekt och projektdeltagare. 
 
Jag har dessutom haft en mycket god kontakt med vissa högre chefer och centralt 
placerade befattningshavare, vilka hjälp mig att få en inblick i och förståelse för 
faktorer som kan påverka om ett projekt ska bli framgångsrikt eller ej. 
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9.2.5 Insamling av kvantitativa data 
 
Inom svensk polis så redovisas inte antal rapporter etc. på individnivå. Det innebär 
både en fördel och en nackdel för mig som forskare. En fördel är att personalen inte 
lika lätt fokuserar på att arbeta inom ett visst verksamhetsfält bara för att prestationen 
lätt blir synlig, eller att personal tillrättalägger uppgifter bara för att uppnå ett bra 
resultat.  
 
Nackdelen med att arbetsprestation inte bokförs på individnivå är att jag som forskare 
måste lägga ner mycket tid på att räkna och granska ett stort antal dokument. Det 
innebär att jag inte av tidsmässiga skäl har genomfört kvantitativa studier överallt där 
jag bedrivit intervjuer och deltagande observation. Jag har gjort ett urval på så sätt att 
jag försökt att genomföra kvantitativa studier från landsbygd till storstad och då 
studerat områden som jag genom deltagande observation och intervjuer funnit 
representativa. Jag har även valt ut områden med, som jag uppfattar, en ovanligt hög 
respektive låg produktion319 för att se hur den kvantifierbara arbetsprestationen skiljer 
sig åt mellan enheter och individer på dessa ställen. Hade det varit lättare att ta ut 
kvantitativa uppgifter, kunde jag ha börjat med att ta ut dem för att hitta 
extremområden och normalområden och sedan genomföra deltagande observation och 
intervjuer på dessa ställen.  
 

9.2.6 Litteraturstudier  
 
I samband med arbetet med min lic. avhandling (Holgersson, 2001) insåg jag 
svårigheten, men även möjligheten med, att vara en del av den organisation som jag 
skulle studera. Jag fann att det var viktigt att följa en väl genomtänkt metodik för att 
öka kvaliteten på forskningen. Av den anledningen uppstod ett behov att inför arbetet 
med min doktorsavhandling genomföra källstudier som ökade min 
forskningsmetodologiska förmåga. Under hela avhandlingsarbetet har jag därför 
kontinuerligt läst och ägnat mina tankar kring forskningsmetodik, dels genom att läsa 
rena metodböcker, dels genom att vara noggrann och reflekterande i samband med att 
jag läste andra forskares metodkapitel. 
 
Jag valde att anlägga en tvärvetenskaplig ansats, vilket innebar ett behov att ta del av 
olika forskningsfält. Jag hade redan en viss grund att stå på i och med arbetet med min 
lic. avhandling (ibid.). Jag valde att dela upp litteraturstudierna på sådant sätt att de 
följde avhandlingsarbetet. Jag önskade att mitt sinne skulle vara så öppet som möjligt i 
samband med insamling av empiri. Målet var att empirin skulle få tala och att jag 
skulle kunna iaktta och analysera faktaområdet med ”fräscha ögon”. En för stor 
beläsenhet innan studien kan göra att man blir bunden av tidigare auktoriteter och 
insnärjd i etablerade problematiker, så att man inte förmår se nya möjligheter (se 
Alvesson & Sköldberg, 1994). Av den anledningen samlade jag in och analyserade 
empiri för respektive forskningsfråga innan jag genomförde litteraturstudier. I 
                                                 
319 För att kunna göra denna bedömning har jag dels använt mig av information som framkommit vid kvalitativa 
studier och dels använt mig av kvantitativa uppgifter på läns- och kommunnivå. 
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samband med litteraturstudierna jämförde och positionerade jag mig till slutsatser som 
andra forskare dragit.  
 
Den litteratur kring informationssystem som blev aktuellt att studera i detta 
avhandlingsarbete var litteratur som handlade om hur forskning kring 
informationssystem kan bedrivas (t.ex. Nissen, Klein & Hirschheim, 1991). Dessa 
litteraturstudier inledde avhandlingsarbetet. Under arbetet med avhandlingen har jag 
också i viss mån tagit del av litteratur rörande nyttjandet av IT i samband med 
polisverksamhet. När det gäller teorier kring utveckling av IT-system så har jag sedan 
tidigare på ett omfattande sätt studerat sådan litteratur. Jag förespråkar en 
användarfokuserad utveckling av IT-system. I avhandlingen sker ingen reflektion och 
argumentation om orsaken till att jag valt ett sådant förhållningssätt. Jag hänvisar 
istället till den reflektion och argumentation som andra forskare som tillhör den s.k. 
Skandinaviska skolan framför (t.ex. Bjerknes m.fl. 1985; 1987; Ehn, 1988; Nygaard, 
1992; Goldkuhl, 1992).  
 
Vid användarfokuserad forskning kring informationssystem är det viktigt att studera 
den praktik i vilken systemen är tänkt att användas. Ett viktigt mål med avhandlingen 
har därför varit att analysera och beskriva polispraktiken och därför har den teoretiska 
fördjupningen skett inom området polisforskning.  
 
Teorier kring olika former av yrkeskunskap har studerats. Den litteratur jag läste 
beskrev främst innebörden av att vara en ”reflekterande praktiker” (t.ex. Schön 1983; 
1987; Burns & Bulman, 2000).  
 
Det näst sista forskningsfält som jag studerade var litteratur kring motivationsteorier. 
Det fanns en mängd olika teorier och jag valde att främst koncentrerar studierna kring 
teorier som jag träffat på i samband med ledarskaps- och organisationsutbildningar. 
Jag läste dock till en början motivationsteorier ur ett mer övergripande perspektiv utan 
att inrikta mig på någon speciell gren.   
 
I samband med att jag försökte besvara forskningsfråga sju tog jag hjälp av slutsatser 
som andra forskare dragit rörande olika företeelser och problem i samband utveckling 
av IT-system.  
 
Under arbetet med avhandling bedrev jag även textstudier, främst beträffande olika 
lagstöd, men även rörande olika former av planer som IT-planer, utbildningsplaner etc. 
Slutligen tog jag del av olika former av rapporter och analyser som berörde svensk 
polis, bl.a. enkätintervjuer, Göteborgsutredning m.m. 
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9.3 Tillvägagångssätt och ställningstagande vad gäller presentation 
av material 

9.3.1 Anonymisering av material hämtat från intervjuer, deltagande 
observation och kvantitativa studier 
 
Carlström, som följde ett antal spanare i Stockholm, menade att hela området hon 
studerade var omgärdat av sekretesskrav. Många människor som hon kom i kontakt 
med tillsammans med spanarna hamnade i utsatta och förödmjukade situationer 
(Carlström, 1999). Hon valde att mörklägga platser och personer som en etisk 
försiktighetsåtgärd. Genom detta kunde hon undvika att intresset riktades mot vissa 
poliser eller en viss polisstation. 
 
Ekman (1999) redovisar att han i berättelserna har ersatt polismäns namn och namn på 
vissa platser med uppdiktade namn. Han menar att det inte påverkar vare sig den 
empiriska redovisningen eller den efterföljande analysen. Däremot blir det svårare för 
andra att i efterhand kontrollera sådant som han redovisat. Hans bedömning var att 
individskyddskravet och närpolisernas frihet att fritt uttrycka sig i det här fallet var 
viktigare att tillgodose. Vid samtliga intervjuer och under alla de tillfällen han 
observerat polisarbete har han garanterat de enskilda närpoliserna anonymitet, vilket 
har varit viktigt av det skälet att de känt sig friare både att agera och att prata kring 
chefer och kolleger (ibid.). Jag har gjort liknande ställningstaganden som Carlström 
och Ekman. Det gäller både rörande deltagande observation och intervjuer. Jag fann 
dessutom att vissa befattningshavares insikt i ett antal problem kunde göra det möjligt 
att räkna ut vem som jag intervjuat. Jag har därför i de flesta sammanhang bara angett 
att redovisad empiri kommer från en viss personalkategori, utan att nämna om denna 
person förekommer i något annat citat. Andra faktorer som antal tjänsteår, vilken 
position en viss person har i organisationen320 och vilken ort individen tjänstgör i har 
också i huvudsak utelämnats.  
 
När jag besökt olika orter har jag varit tydlig med att informera om att jag inte haft för 
avsikt att peka ut ett visst län, polisområde, arbetslag eller enskilda personer som 
särskilt låg- eller hög produktiva. De jag har haft kontakt med har informerats om att 
mitt intresse istället har varit att studera olika fenomen i polispraktiken. Kvantitativa 
data som presenteras i avhandlingen har därför också anonymiserats.   
 

9.3.2 Exemplifieringen av polisiär yrkeskunskap (kap 6) redovisas i form 
av en novell  
 
Att redovisa händelser jag involverats i under deltagande observation är förenat med 
vissa etiska dilemman (se föregående avsnitt). Av den anledning så beskriver jag 
händelser och fenomen som jag kommit i kontakt med under deltagande observation i 

                                                 
320 Gäller framförallt de högre chefer jag intervjuat. 
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form av en novell321 när jag behandlar polisers yrkeskunskap (kapitel sex). Novellen är 
ihopsatt av verkliga händelser som anonymiserats. Genom detta har jag möjlighet att 
fokusera kring företeelser och processer, utan att det går att knyta återgivna dialoger 
och scener till vissa poliser, eller drabbade målsäganden. Om jag t.ex. beskrev vad 
som hände i samband med att jag var inblandad i efterarbetet kring en våldtäkt, så 
finns det en teoretisk möjlighet att ta reda på vilket fall det rör sig om, i och med att 
jag finns noterad på händelserapporter. Därför har jag blandat, t.ex. en målsägandes 
beteende och polismäns uppträdande från en viss händelse, t.ex. vid en 
kvinnomisshandel med en helt annan händelse, t.ex. ett sexuellt ofredande. För att få 
en röd tråd i novellen hade det enklaste varit att välja ut ett speciellt fall som jag 
kommit i kontakt med under deltagande observation. Det skulle då vara relativt lätt att 
identifiera händelsen – framförallt för dem som varit involverade i den. Vissa saker har 
sagts i förtroende och människor har ofta hamnat, precis som Carlström (1999) skriver, 
i utsatta och förödmjukande situationer. Av etiska skäl har jag därför fäst stor vikt att 
göra det omöjligt, eller åtminstone mycket svårt att spåra de händelser och personer 
jag beskriver. Av den anledningen har jag medvetet blandat ihop situationer och 
personer. En följd av detta val blir att redovisade händelser därmed skiljer sig från 
händelser som inträffat i verkligheten och det får vissa negativa effekter, bl.a. vad 
gäller exakthet och trovärdighet. Jag har dock bedömt att det intressanta var att 
uppmärksamma företeelser och processer som är allmänt förekommande (se Blehr, 
1994). 
   
De personer som förekommer i novellen skall inte ses som några så kallade 
idealtyper322, t.ex. ”Old Crime Fighter”, ”Avoider” etc. (Muir, 1977). Utan de är 
verkliga personer, på så sätt att deras beteende är hämtade från verkliga situationer. 
Men det är inte en och samma polis som fått stå mall för polispersonalen i novellen, 
eftersom det inte är samma polis som i verkligheten varit inblandad i de händelser som 
återges i novellen. Jag vill därför betona att om du som läsare känner att det där är ju 
jag, eller det där är ju han eller hon, så är det snarare ett utryck för att jag återgivit 
personligheter på ett trovärdigt sätt, än att jag valt ut en viss person och bara bytt 
dennes namn. För att det inte skall framstå som att jag är polisinspektör Fredrik 
Påhlsson eller polisassisten Anna Ekeroth, vilka är huvudpersonerna i novellen, 
kommer jag att dyka upp i en biroll vid ett tillfälle. 
 
Ödman framför att då aktörer och deras föreställningar är i fokus är det viktigt, för 
tolkningens trovärdighet, att stämma av både tolkningar och fallbeskrivningar med 
representanter för empirin (Ödman, 1979; Larsson, 1994; Klein, 1995). Eftersom 
materialet är en sammansättning av flera händelser har det inte gått att fråga en polis 
om jag återgivit allt korrekt, vilket givetvis är en svaghet, men det viktigaste, för mig, 
har varit att jag återgivit processer och företeelser som förekommer i empirin på ett 
trovärdigt sätt.  
 
                                                 
321 I flera sammanhang har jag upplysts om att forskare tycker att forskning borde göras mer tillgänglig. 
Exempelvis i slutordet till boken: ”Information systems research” (Nissen, Klein & Hirschheim, 1991), hänvisar 
Mumford (1991) till Keens inledande tal vid konferensen: att forskare skulle skriva noveller. Att dessa noveller 
skulle påverka mer än en tjock rapport.  
322 Se Weber, 1921. 
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Det har varit juridiskt tveksamt om jag spelat in händelser på band utan de inblandades 
medgivande och det har inte varit passade att ställa denna fråga till de många gånger 
chockade och förtvivlade personer som jag kommit i kontakt med. Jag har därför inte 
spelat in händelser på band, vilket gör att jag på grund av mitt eget minnes brister, ej 
har kunnat återge exakt vad inblandade personer sagt. Novellen har därmed brister i 
exakthet. Men representanter för empirin har fått yttra sig över om dialogerna är 
trovärdiga och normalt förekommande i empirin. 
 
Att skriva en slags novell, även om den bygger på verklig empiri, är inte så vanligt i 
forskarsammanhang, men jag tycker man skall våga prova nya grepp – särskilt som 
olika forskare återkommande gånger framfört att forskning måste göras mer 
tillgänglig. Larsson (1994) menar att ett centralt kriterium när man bedömer kvaliteten 
hos kvalitativa studier är i vilken utsträckning läsaren genom framställningen kan se 
någon aspekt av verkligheten på ett nytt sätt. Alvesson och Sköldberg (1994) menar att 
en bra tolkning tvingar människor att tänka till – och tänka om. Tolkningen skall 
således i viss mening bygga på och bekräfta människors föreställningar men också 
utmana och problematisera dessa (ibid.). Eliasson framför att forskning – genom sina 
förenklingar – kan bidra med att ge distans till en invand vardagsverklighet. Genom att 
få vardagen på distans kan vi se den men nya ögon, upptäcka nya dimensioner, 
återupptäcka sådant som vi blivit döva och blinda för (Eliasson, 1995). 
Under avhandlingsarbetet har jag lämnat ut kunskapskapitlet för genomläsning. Det 
har bemötts mycket positivt av de poliser som läst igenom detta, med kommentarer 
som: ”Den här borde alla poliser läsa!” och ”Den är intressant att läsa, för man tänker 
på grejer som man inte funderat på, men som egentligen är självklara. Det får en att 
utvecklas som polis”.  
 

9.3.3 Exkluderingsproblematiken 
 
Det vore önskvärt att fullständigt återge alla intervjuer och att alla fakta som jag 
erhållit vid kvantitativa studier presenterades. Dessutom vore det eftersträvansvärt att 
jag beskrev och exemplifierade huvuddelen av de händelser och företeelser som jag 
kommit i kontakt med under deltagande observation. Genom detta kunde jag 
överlämna åt läsaren att välja ut material och göra tolkningar av hela det empiriska 
materialet som jag har tillgång till. Detta är dock inte praktiskt möjligt. Jag har 
genomfört över 6000 timmars deltagande observation och över 2000 intervjuer323. När 
det gäller de kvantitativa uppgifter som jag tagit fram så blir även de alltför omfattande 
för att de skall kunna presenteras i sin helhet i avhandlingen. Bara exempelvis 
utdragen från IT-systemen PARIS och STORM som jag använt mig av i vissa av de 
kvantitativa studierna omfattar flera tusen sidor. 
 
Alvesson & Sköldberg (1994) framför att det är av vikt att reflektera över 
exkluderingsproblemet. De menar att viktigare än att försöka få med allt, eller så 
mycket som möjligt, är att få en genomtänkt pluralism och en balanserad mångfald i 
                                                 
323 Inkluderar deltagande observation och intervjuer som jag genomfört i samband med lic. avhandlingen 
(Holgersson, 2001). 
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de perspektiv som det empiriska nedslagen kan ge. De skriver vidare att 
mångtydigheten i den enskilda intervjutexten måste framgå. Exkluderingsproblemet 
handlar således dels om hur olika grupper, kategorier och individer kan representeras, 
dels hur olika röster inom dessa kan ges utrymme (ibid.). Jag har försökt att få med 
mångtydighet i enskilda intervjuer samt skilda synvinklar på fenomen. Eftersom 
avhandlingen omfattar ett stort antal företeelser har det dock inte av utrymmesmässiga 
skäl varit gångbart att redovisa alla synvinklar som kommit fram vid intervjuer (se 
Alexandersson, 1994). Den första versionen av avhandlingen omfattade cirka 
sjuhundra sidor. Det fanns ett behov att minska antalet sidor, även om det medförde att 
mångfalden och pluralismen i empiriredovisningen reducerades. Jag har emellertid 
försökt att minska den negativa effekten av dessa nedskärningar genom att kondensera 
citat till enstaka meningar i samband med att jag med egna ord reflekterar kring och 
analyserar aktuell empiri.  
 
Två frågeställningar har genomsyrat hela arbetet med denna avhandling: Är urvalet 
representativt? Återges empirin på ett korrekt sätt? Om jag lyckats att utforma mitt sätt 
att bedriva forskning så att dessa två frågeställningar kan besvaras med ett ”ja” så blir 
min analys kritiserbar, genom att läsaren får goda möjligheter att bedöma analysen 
utifrån den empiri som presenteras. 
 
Flera forskare (t.ex. Starrin & Svensson, 1994 och Alvesson & Sköldberg, 1994) pekar 
på att det i vissa kretsar verkar som vetenskapligt arbete sammanknippas med 
presentationen av kvantitativa data.  
 
Bryman (1997) hänvisar till bland annat Okely (1987) där denna beskriver hur hon 
utsattes för starkt tryck från sina uppdragsgivare vid ett forskningscenter (där det 
skulle göras en studie om romer) att hon skulle använda surveymetoder, eftersom man 
ansåg att det bara var den typ av forskning som skulle kunna påverka politikerna. 
Okely skriver att det uttalade målet från en början var att det skulle bli en rapport ”med 
en statistik tabell på varje sida”. En sådan uppfattning är exempel på den stora makt 
och status som ligger i kvantitativ information, möjligen beroende på att den har 
kopplats samman med ”vetenskap” och att den får sin status genom dess i varje fall på 
ytan rigorösa tillvägagångssätt (Bryman, 1997). 
 
Eliasson (1995) framför att hårda data ibland helt enkelt är hårdare än mjuka - inte 
bara som maktens språk, utan också som motmakt och kritik. Kunskap som kan 
uttryckas kvantitativt är, ytligt sett, ett effektivare politiskt slagträ. Kvantitativa data 
kan ge oss kunskap om andra dimensioner i den sociala verkligheten än den vi kan nå 
med kvalitativa metoder och teoretiskt arbete. Men dessa data är inte bättre eller 
sannare kunskap. Eliasson påpekar att av något underligt skäl tycks det vara så att 
epitetet ”objektiva fakta” är reserverat för de subjektivt upplevda förhållanden, 
erfarenheter och känslor som människor lyckas uttrycka genom kryss i frågeformulär. 
Hon anser att både kvalitativa och kvantitativa metoder är oundgängliga redskap för 
forskare som på allvar är nyfikna på den sociala och mänskliga verklighet de uttalar 
sig om (ibid.). 
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I den första versionen av avhandlingen redovisade jag en mängd kvantitativa data, bl.a. 
för att tydliggöra skillnader i arbetsprestation mellan olika individer och enheter. En 
anledning var just att kvantitativa data ger ett mer trovärdigt intryck än ”mjuka” data. 
Men polisarbete består av många arbetsmoment som är svåra att mäta (Reiner, 1998; 
Finstad, 2000; Fjeldberg, 2000; Holgersson, 2001). Min uppfattning var att det blev en 
överbetoning av polisarbete som var lätt kvantifierbart. Av den anledningen, i 
kombination med att avhandlingen var alltför omfattande, togs en mängd diagram och 
tabeller bort. Jag hoppas att trovärdigheten i och med detta inte sjunker i motsvarande 
omfattning, utan att du som läsare känner till att det varit ett medveten val från min 
sida att begränsa en presentation av kvantitativa data till förmån för ”mjuka” data.   
 
Vid intervjuer framkom en mängd faktorer som påverkar och kan påverka 
polispersonalens arbetsprestation. I detta sammanhang har jag funnit det önskvärt att 
presentera en stor mängd faktorer av skiftande karaktär som kan påverka 
arbetsprestationen. Anledningen till detta var att jag bedömde att min förförståelse och 
tidigare uppfattningar kunde ha en negativ inverkan på min förmåga att kunna välja ut 
vilka faktorer som var att anse vara ett problem. För att bygga upp min analys och 
argument fick beskrivningarna ett betydande omfång. Kapitel fyra omfattande till att 
börja med omkring två hundra sidor, men i samband med att det uppstod ett behov att 
minska avhandlingens totala antal sidor, i syfte att göra den mer tillgänglig, skars 
kapitel fyra ner till drygt sjuttio sidor. Givetvis blir analysen inte lika genomskinlig 
och tydlig genom denna förändring, och det är en nackdel.  
 
Alla citat är återgivna så ordagrant som möjligt, men vissa korrigeringar har gjorts för 
att öka läsbarheten, dels har bl.a. stakningar, upprepningar och liknande faktorer tagits 
bort. Dels har vissa tillägg gjorts för att öka förståelsen. Intervjupersonen kunde t.ex. 
använda ”de” för att beskriva olika personer.  Om jag redovisade hela intervjun blev 
det uppenbart vad intervjupersonen menade. På grund av utrymmesmässiga skäl har 
jag dock skurit i de flesta intervjuer och därför har jag, för att möjliggöra en förståelse 
redovisat vad intervjupersonen menar med t.ex. ”de” genom att skriva ut 
”polismännen”, ”brottslingarna” etc. För att öka läsbarheten har jag också gjort mindre 
korrigeringar av mer grammatisk art.  
 

9.4 Mitt forskarperspektiv 

9.4.1 Vikten av objektivitet i forskningsarbetet  
 
Samtidigt som jag med mitt innanförskap får tillgång till en rik empiri, kanske jag i 
vissa avseende blir blind. Jag kanske ser eller betonar företeelser på ett icke 
forskarmässigt sätt. Praktikerrollen kanske blir starkare än forskarrollen. Kirkham 
(1976) skriver i sitt förord till boken: ”Från professor till polis” att det som hände 
honom under de månader han tjänstgjorde som polis gjorde det omöjligt att någonsin 
igen kunna studera polismannens värld utifrån ett objektiv perspektiv i rollen som 
samhällsforskare.  
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Eliasson framför att vi som människor inte kan vara helt förutsättningslösa, vare sig i 
forskning eller i andra verksamheter, men i vissa forskarsammanhang betraktas ”det 
subjektiva” enbart som felkällor i sökandet efter det som kallas vetenskapligt och 
”objektiv” kunskap. Forskarens subjektstatus förnekas med andra ord såsom en 
förutsättning och utgångspunkt för kunskapssökandet. Allt som luktar människa 
(engagemang, sympatier, solidaritet, partstagande, värderingsmässiga 
ställningstaganden) betraktas som något som måste elimineras (eller i varje fall döljas) 
i det vetenskapliga arbetet. Eliasson menar att det knappast är så att ens de forskare 
som mest ivrigt talat om att utestänga ”det subjektiva” i sökandet efter ”objektiv 
kunskap” varit medvetslösa, något slags ”icke subjekt” (Eliasson, 1994; 1995).  
 
Alvesson & Sköldberg (1994) tar upp en liknande problematik och hänvisar till Jaggar 
(1990) som vänder sig mot den traditionella synen på känslor i forskning som något 
avgränsbart element, som står i motsatsställning till god vetenskap och som kan drabba 
den mindre lyckade forskaren likt en sjukdom. Skiljelinjen mellan förnuft och känsla 
uppfattar Jaggar som konstlad och ser uppfattningen om den känsloneutrale, lidelsefrie 
forskaren som en fiktion. Alvesson & Sköldberg hänvisar till forskningspsykologi som 
ger Jaggar stöd för sin analys (Alvesson & Sköldberg, 1994).  
 
Det räcker med att berätta att man arbetar som polis på en fest för att man skall inse att 
människor har många och bestämda uppfattningar om polisen. Det är sannolikt att 
detta förhållande även gäller forskare. Eliasson (1995) påpekar att som forskare och 
människa lever vi själva i det samhälle vi studerar och - åtminstone i den mån vi ägnar 
vår forskarmöda åt frågor som engagera oss – är det föga sannolikt att vi lyckas 
förhålla oss helt neutrala, även om vi så vill försöka. Är en förförståelse om polisen 
som bygger på polismannens perspektiv felaktigt? Diskvalificerar just detta perspektiv 
dig att fungera som forskare, medan man räknas som objektiv om man har andra 
perspektiv? 
 
Det bör i detta sammanhang påpekas att det bland svenska kriminologer finns 
individer som tidigare varit engagerade i frågor där de kommit i kontakt med 
konfrontationer med polisen. Det är tänkbart att dessa händelser påverkat forskarnas 
perspektiv, men det är sällan/aldrig som dessa förhållanden lyfts fram. Det blir därmed 
svårt för utomstående att kunna värdera forskningsresultat och olika uttalanden utifrån 
dessa forskares förförståelse. Risken att forskaren påverkar resultatet blir särskilt stor 
när denne gjort en bedömning av vilka kategorier och frågeställningar som det är 
intressant att behandla innan insamling av empiri påbörjas, vilket är ett vanligt 
tillvägagångssätt inom svensk kriminologisk forskning. Forskaren förförståelse har här 
en avgörande betydelse för forskningsresultatet (se Alvesson & Sköldberg, 1994). 
 
Eliasson (1995) pekar på att det bland kvalitativa forskare finns en stark önskan att 
komma sina aktörer inpå livet – att vara en insider. Kvalitativa forskare menar att det 
bara är genom att komma sina undersökningspersoner nära och bli insider som man 
kan se världen som aktörerna i miljön upplever den och det blir en omöjlighet om 
forskaren har en distanserad relation till dem (ibid.).  
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Bryman (1997) pekar på att fungera som insider kan medföra vissa kostnader eller 
nackdelar; det som oftast tas upp är risken att go native (det vill säga leva och tänka 
som ”infödingarna” eller aktörerna) varigenom forskaren förlorar sin roll som forskare 
och så att säga förförs eller förleds av deltagarnas synsätt. Bryman hänvisar till bl.a. 
Oakey (1984) som emellertid menar att ”go native” inte helt och hållet är negativt 
genom att hänvisa till en studie, där detta inträffade, vilket ledde till att hon fick 
inblick i faktorer som hon annars inte hade upptäckt. Bryman framför att kvalitativa 
forskare hur som helst kommer betrakta sådana nackdelar som nödvändiga (om de 
överhuvudtaget ser dem som något negativt) och som en oundviklig följd av att detta 
förhållningssätt kräver att de får tillgång till aktörernas syn på världen. Det är också 
uppenbart att risken för att ”go native” och bli subjektiv i väsentlig grad är oförenlig 
med bilden av den opartiska vetenskapsmannen som många forskare strävar efter att 
uppnå (Bryman, 1997). 
 
Kirkham (1976) beskriver en diskussion som han hade med en polis som just avslutat 
en kurs i kriminologi. I diskussionen framkommer att polismannen inte fått ut så 
mycket av kursen och polismannen föreslår att Kirkham skall arbeta som polis några 
månader för att få en inblick i polisyrket. Kirkham menar dock att han inte behöver bli 
en inbrottstjuv för att kunna studera inbrottstjuvar, eller bli en våldtäktsman för att 
kunna studera fenomenet kring våldtäkter. Kirkham framför att när man som 
vetenskapsman skall studera ett objekt krävs det att man har en distans till objektet. 
Det möjliggör en objektivitet. Polismannen svarar: ”Du missar min poäng, professorn. 
Att vara objektiv – att uppträda som en vetenskapsman och allt sådant snack – är 
utmärkt, om du först har fått en grundläggande förståelse för det fenomen du skall 
studera. Men ni saknar helt en sådan förståelse. Förstår du? Ni är helt isolerade och 
avskärmade från den kriminella världen och de kriminella. Det är bara ett enda stort 
intellektuellt spel.” (ibid.) 
 
Kirkham blev så småningom positiv till att genomföra ett experiment och utbildade sig 
och arbetade som polis under några månader. Han är tydlig i sin bok och framhäver 
hur lite han egentligen förstod av polisarbete innan sitt experiment att arbeta som polis, 
trots att han ansågs som en expert. Han blev också mycket kritisk till teorier och 
resonemang som han tidigare ställt sig bakom. Efter sitt experiment så ställde han sig 
mycket frågande till en forskare som ansågs som en stor auktoritet inom 
polisforskningen i USA och som Kirkham innan experimentet hade sett upp till och 
vars föreläsningar han hade uppskattat. Kirkham beskriver ingående hur hans 
uppfattning om polisyrket ändrades. Han beskriver flera situationer innan han 
genomförde experimentet som han hade kommit i kontakt med, där han uppfattat 
polismännens beteende som väldigt negativt. Han menar att han genom experimentet 
fick en helt annan förståelse för polisyrkets svårigheter och hans grundläggande 
inställning till polisen ändrades (ibid.).  
 
Bryman (1997) hänvisar till Schütz (1964) som menar att om man inte lyckats förstå 
och fånga meningsfullheten i vardagserfarenheterna, löper man risk att förlora 
kontakten med den sociala verkligheten och i stället ersätta den med en ”fiktiv” och 
icke-existerande värld som den vetenskapliga observatören konstruerat. I och med att 
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Kirkham fick en större inblick och förståelse för polisyrket genom att han blev polis 
under experimentet, så menar han själv att han blev diskvalificerad att i framtiden som 
en objektiv samhällsforskare studera polisyrket. Det är dock intressant att han inte 
reflekterar kring att den förförståelse som han hade innan experimentet genomfördes 
kunde ha inverkat negativt på den forskning han tidigare bedrivit.  

Min fråga är om god forskning snarare rör sig om att en förmåga att kunna reflektera 
och fundera kring förutsättningarna för sin aktivitet, d.v.s. att undersöka hur personlig 
och intellektuell involveringen påverkar forskningen. Alvesson & Sköldberg (1994) 
menar att det är viktigt att kunna pendla mellan inlevelse och förståelse å ena sidan 
och kritiskt ifrågasättande, reflektion, begreppsliggörande och teoretisk abstraktion å 
andra sidan är för att uppnå god forskning. Eliasson (1995) framför att vad vi kan göra 
i kvalitativ forskning är att eftersträva en öppenhet i förhållande till den studerade 
verkligheten. Detta förutsätter i sin tur att vi försöker göra oss själva medvetna om och 
synliggöra de föreställningar av olika slag som vi bär med oss in i forskningsarbetet. 
  
Under hela avhandlingsarbetet har jag försökt att beakta det Alvesson & Sköldberg 
(1994) och Eliasson (1995) påpekar ovan.    
 

9.4.2 Dolda motiv 
 
Att vara en del av den organisation man skall studera kan vara problematiskt ur en 
annan synvinkel. Är min forskning en täckmantel för att uppnå ett dolt motiv. Jag skall 
försöka reflektera kring denna fråga.  
 
Vågar jag kritisera närpoliserna/ordningspoliserna? 
 
Jag anser i viss mån att de fakta som lyfts fram i avhandlingen, i sig visar, att trots mitt 
innanförskap har jag kunnat utsätta polismännen för en kritisk granskning. 
I kapitel två, tre och fyra presenteras fakta som ur ett närpolis-/ordningspolisperspektiv 
inte är tilltalande. Under senare delen av avhandlingsarbetet har jag diskuterat 
slutsatser med polispersonal, bl.a. effekten av slumpvis bilpatrullering som är en 
vanligt förekommande patrulleringsstil. Polismän har i samband med dessa 
diskussioner blivit mer eller mindre upprörda när jag har ifrågasatt grundläggande 
uppfattningar inom poliskollektivet. Uppfattningar som jag sätter under debatt i och 
med denna avhandling. 
 
Presenterar jag fakta bara för att jag har ett intresse av att avancera i organisationen? 
 
Alvesson och Sköldberg (1994) pekar på att företagsledare och andra ur eliten är starkt 
överrepresenterade när man studerar organisationer. De menar att man ur en kritisk 
synvinkel kan ställa sig några frågor kring vilka som får komma till tals (ibid.). Jag har 
valt att lyfta fram närpolisers/ordningspolisers perspektiv. Ett grupp som befinner sig 
långt ifrån maktens korridorer. Det är inte speciellt taktiskt. Om jag hade ett intresse av 
att avancera i organisationen vore det mer lämpligt att anlägga ett ledningsperspektiv. 
Det är direkt otaktiskt att kritisera verksamheten på det sätt som jag gör. 
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Presenterar jag fakta för att få mer möjlighet att ägna mig åt forskning? 
 
Att peka på problem i organisationen kunde medföra att jag fick mer resurser att 
studera olika förhållanden inom polisen. Även i detta fall är den kritiska granskning 
som jag gjort inte gynnsam. Delar av avsnitt 4.2 (”Lagstiftning uppfattas som oklar 
och otillräcklig i förhållanden till polisens uppgifter”) presenterades 2002 som en 
fristående rapport. Den väckte irritation internt inom polisen och jag fick tydliga 
direktiv om att inte skriva några ”kritiska rapporter” på ett och halvt år. Ett antal 
befattningshavare på olika nivåer inom polisorganisationen kommer troligtvis att bli 
irriterade över att jag belyst faktorer inom polisen på ett visst sätt. Jag kommer 
sannolikt drabbas av denna irritation, och det kommer i sin tur sannolikt att få negativa 
följder för min möjlighet bedriva forskning inom polisen. Dessutom finns en fara att 
andra som har för avsikt att lägga pengar på forskning inte blir intresserade av att 
stödja en forskning där det finns en risk att det visar sig att en viss verksamhet inte 
fungerar på ett tillfredställande sätt. Den information som framförs i avhandlingen är 
därmed inte taktisk i detta avseende heller. Alvesson och Sköldberg (1994) framför att 
en ledtråd för den oberoende forskaren kan vara att ställa forskningsfrågor, som olika 
elitgrupper inte vill (eller i varje fall inte är särskilt angelägna om att) få besvarade, 
men som utifrån missgynnade intresseperspektiv kan te sig angelägna (ibid.). 
 
Kan jag få fördelar i mitt ordinarie arbete av det som presenteras i avhandlingen? 
 
Jag deltar i verksamhetsutveckling. Den kritik som jag framför drabbar flera av de 
samarbetspartner som jag är beroende av som verksamhetsutvecklare. Det är otaktiskt, 
men jag har många gånger valt ett klientperspektiv (se Eliasson, 1995), där 
organisationens förmåga att täcka medborgarens behov hamnar i fokus. Ett exempel på 
detta är min kritik mot att organisera det operativa arbetet till centraliserade 
länskommunikationscentraler. Personligen är det dock ointressant för mig om arbetet 
organiseras till centrala länskommunikationscentraler eller ej, och eftersom jag har ett 
behov av att bl.a. samarbeta med befattninghavare och chefer på 
länskommunikationscentraler vore det mest taktiskt att inte lyfta fram kritiken, eller 
åtminstone tona ner denna. Problemet är dock så angeläget att belysa att jag får riskera 
att samarbetet försvåras. Jag vet att den information som presenterades i min lic. 
avhandling (Holgersson, 2001) väckte irritation, trots att mitt fokus var på hur IT-
system filtrerar verksamhetskunskap. Jag inser att denna doktorsavhandling kommer 
väcka ännu större irritation hos de befattningshavare som försvarar och har ett 
personligt intresse av att bibehålla länskommunkationscentralerna i sin nuvarande 
form324. Orsaken till deras strävan att mörklägga eller avfärda min kritik behöver inte 
vara att informationen går stick i stäv med deras intressen. Det kan helt enkelt vara så 
att de inte är medvetna om de allvarliga konsekvenser som nuvarande sätt att 
organisera det operativa arbetet på, får för verksamheten325 .
 
 
 
                                                 
324 Gäller även de personer som har uppfattningen att verksamheten bör organiseras till ännu större (RC) enheter. 
325 Se kapitel fyra, där problemet med selektiv perception tas upp. 
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Eliasson (1995) skriver att om vi ser ett kritiskt och ifrågasättande förhållningssätt som 
ett grundläggande värde i forskningsarbetet, lär vi förr eller senare möta någon som 
säger: ”Det är lätt att vara kritisk. Kom med något konstruktivt istället”. Eliassons svar 
på den typen av krav är: Det är inte alls lätt att vara kritisk. Det är alltför lätt att 
komma med förslag på kortsiktiga lösningar (ibid.)326. 
 

9.4.3 Mina ”glasögon” 
 
Under hela gymnasietiden arbetade jag som affärsbiträde på en OBS Stormarknad.
Under studietiden på Systemvetenskaplig linje tjänstgjorde jag parallellt som 
lärarvikarie. Dessutom har jag varit kursansvarig, examinator och i olika sammanhang 
medverkat som lärare/föreläsare på olika universitetskurser. Det har gjort att jag fått en 
god inblick i lärarpraktiken. Genom den obligatoriska militärtjänstgöringen, 
reservofficerskurs, frivilliganställning samt tjänst som kapten under BA 05 i Bosnien 
(FN/IFOR) har jag fått en god förståelse för officerspraktiken. Under en längre period 
innan jag påbörjade polisutbildningen var jag idrottsledare och lade ner omkring tjugo 
timmar i veckan på orientering och längdskidåkning. Under senare delen av 
universitetsutbildningen och efter examen på Systemvetenskaplig linje arbetade jag på 
ett statligt verk som programmerare/systemerare. Mellan 1987 och 2002 jobbade jag i 
olika omfattning som IT-konsult. Min sejour i polispraktiken påbörjades 1992. 1998 
startade jag mina forskarstudier och 2001 lade jag fram en lic. avhandling. Ända sedan 
sextonårs åldern har jag ofta varit verksam i olika praktiker samtidigt.  
 
Wenger (1998) menar att en del människor som ser ut att sträva efter att vara 
gränsbrytare, de stannar hellre i gränslandet av många praktiker än att hamna inom en 
viss praktik. Jag är ganska övertygad om att jag är en sådan person.  
 
I januari 1992 åkte jag upp till Stockholm och började på Polishögskolan. I december 
samma år började jag min praktiktjänstgöring på tunnelbanepolisen (OT) i Stockholm. 
Vi trettien aspiranter som varit placerade på OT fick dock i slutet av utbildningen reda 
på att ingen av oss skulle hamna där som färdiga poliser. Jag blev mer eller mindre 
tvingad att hamna som närpolis i norra Botkyrka. Vid det här laget gjorde ordet 
problemorienterat polisarbete en illamående. Budskapets hade pumpats ut under hela 
polisutbildningen, men man hade ju inte blivit polis för att arbeta med sådana frågor, 
d.v.s. att fundera på om kommunen skulle sätta upp några lysen eller klippa ner några 
häckar. Det var så som man hade uppfattat det problemorienterade polisarbetet. Nej, 
det var ju riktigt polisarbete man ville ägna sig åt.  
 
Kontrasten mellan att vara närpolis i norra Botkyrka jämfört med att arbeta på 
Tunnelbanepolisen var stor. För det första var nästan alla kollegor väldigt unga i tjänst 
i norra B som området kallades för. Dessutom bestod personalstyrkan av över femtio 
procent tjejer och det fanns en klar dragning åt vänster jämfört med 

                                                 
326 I en hierarkisk organisation finns det en tendens att man vid ett visst problem gärna vill kunna gå in i en 
”åtgärdslista” och välja en åtgärd. Det innebär att det i dessa organisationer finns en inbyggd tendens att hoppa 
över analysdelen (Granström, 1998). 
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Tunnelbanepolisen. Arbetet på närpolisen visade sig inte vara som jag föreställt mig, 
utan det var både intressant och utvecklande.  
 
Det var dock många som inte gillade närpolisorganisationen internt inom polisen, och 
vi närpoliser fick ta den smällen, trots att det, i de flesta fall inte varit frivilligt att 
hamna där. Det var t.ex. ofta svårt att få beslut av andra än våra chefer när det gällde 
husrannsakningar etc. Det var irriterande. Jag bytte därför tjänstgöringsställe 1997, 
från norra Botkyrka till Norrmalmspolisen.  
 
Mer eller mindre av en slump fick jag erbjudande om att bli så kallad 
industridoktorand i Linköping. Jag hade läst olika kurser parallellt med polistjänsten, 
bland annat kriminologi, ekonomi och organisationsteori. 1998 fick jag anställning på 
Forsknings- och Utvecklingsenheten som förutom arbete med verksamhetsutveckling 
innebar att jag hade möjlighet att tjänstgöra i yttre tjänst, vilket passade mig bra.  
 
Innebär min bakgrund som polis att min förmåga att kritiskt granska mina kollegor är 
bristfällig? Jag tror att min förståelse för polisyrkets svårigheter är större när jag har en 
polisiär erfarenhet, jämfört med om jag enbart varit forskare. Det kanske gör att jag 
bedömer situationer lite mer positivt än jag borde. Men samtidigt har min polisiära 
bakgrund och ett stort kontaktnät gjort att jag fått kännedom om en mängd övertramp 
och felbeteenden som jag sannolikt inte skulle fått reda på om jag enbart varit forskare. 
I samband med att jag skrev detta kapitel fick jag t.ex. följande SMS: 
 
”Gott nytt! Kraftigt övertramp av kolleger igår, skämdes!” 
 
Under hela poliskarriären har jag läst kurser på universitet och även på annat sätt haft 
kontakt med personer med ett annat perspektiv på polispraktiken än mig. Ofta har jag 
fått reflektera över polisverksamheten och skrivit olika rapporter som handlat om 
polisen. Jag har hela tiden haft ett granskande och analyserande förhållningssätt 
gentemot polispraktiken. Redan som aspirant fick jag byta bort en del av min praktik i 
receptionen och på Arlanda, mot att genomföra en studie på RPS. Jag har kontinuerligt 
skrivit rapporter som handlat om polisen, där jag granskat polispraktiken ur olika 
teoretiska perspektiv.  
 
Dessutom handlar hela polisrollen ofta om att kunna byta perspektiv och hantera olika 
roller. Om du är på en midsommarfest och har kul, när skall du agera på din fritid om 
något går snett? Kan du låta någon berätta något i förtroende för dig som polis? Vad 
gör du om du får kännedom om ett brott? Hur allvarligt måste brottet vara för att du 
skall känna dig tvingad att agera? Jag lovar att jag har varit i situationer som varit långt 
mer komplexa än problemet praktikern-forskarrollen, även om denna problematik 
måste tas på största allvar. 
 
Att ha fått möjlighet att vara dialogpolis med arbetsområde vänster-/autonoma sidan 
har varit mycket givande. Jag har träffat på personer som av förklarliga skäl haft en 
mycket negativ inställning till polisen. Människor som jag aldrig tidigare 
överhuvudtaget haft någon kontakt med har ibland hatat mig bara för jag har varit 
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polis. En del har inte ens velat prata med mig, men en del har framfört sina 
synpunkter. Det har varit mycket intressant att lyssna på deras erfarenheter. Det har 
också varit givande för min kritiska granskning av polispraktiken att i samband med 
dialoguppdrag uppehålla mig i anslutning till demonstrationer och se polismaktens 
agerande utifrån demonstranternas perspektiv. 
 
Jag har som mål att med jämna mellanrum, helst ett par gånger per år, åka iväg till 
någon djungel, en isolerad ö eller till någon plats där man får perspektiv och kan 
fundera och reflektera över meningen med den tillvaro man befinner sig i normalt. Jag 
anser att denna perspektivväxling har underlättat konflikten mellan forskar- och 
polisrollen. Jag har fått distans både till polisrollen, forskarrollen och tillvaron. 
 
Är jag då forskare eller polis? Ja, nu när jag står här hemma framför datorn känner jag 
mig i alla fall som forskare, om fem minuter, när jag går till Konsum och handlar 
kanske jag är polis. Jag bor ju ändå i ett ganska kriminellt belastat område…. 
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10. English Summary 

10.1 Presentation of the problem 
 
My research indicates that there is a large variation in performance between 
different policemen. This becomes clear when an analysis is made of for 
example the amount of issued reports, the way policemen treat people and to 
what extent policemen work in a problem-oriented manner. It is not unusual 
that a small group of policemen is responsible for a large part of the 
production.  
 
I have found that the degree of experience has a large impact on the 
performance of policemen, among other things because of the effect it has on 
policemen’s motivation to take own initiatives. There is a clear correlation 
between the amount of years of service and the production.  
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Fig 10-1: Experience influences policemen in such a way that more years of 
service result in a decrease in the amount of own interventions, not an increase.   
 
 
Similar observations have been made by other researchers (Niederhofen, 1967; 
Robinette, 1982; Brown, 1988; Knutsson, 1995a; Zhau & Thurman, 2004). 
 
Considering the amount of people working with IT-related questions within the 
police organization as well as the amount of investments in the development of 
IT-systems through purchases, education, support and maintenance, it can be 
concluded that IT-systems are seen as an important key to success by decision-
makers on high levels. But how important are IT-systems really for the 
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performance of policemen? Is it in fact other factors that influence the 
performance of policemen?  
 

10.2 Research questions and research approach 
 
I am interested in examining the factors that make the performance of different 
policemen vary to such a great extent and which role IT-systems play in this 
matter.  
 
Another, closely related, question is whether the IT-systems can be used more 
efficiently compared with how they presently are used, to improve the working 
performance of policemen. If so, what is in that case the cause behind the IT-
systems of today not being able to increase the working performance of 
policemen to a sufficient extent? 
 
I have identified two important factors that influence the performance of 
policemen: their professional knowledge and their motivation. To begin with it 
is therefore important that these factors are analyzed.  
 
To be able to answer the research questions of this study, a thorough analysis 
of the police workpractice had to be made. My study is therefore mainly 
qualitative. Even though I have chosen that my conclusions shall be generated 
out of empirically obtained data, I find it useful to also refer to previous 
research. I have used the generic model of workpractice (Goldkuhl & 
Röstlinger, 2004) as a theoretical frame, without abandoning the strategy of 
discovery. My approach is therefore not strictly inductive, as it contains some 
deductive elements. This method is described as abduction by Alvesson & 
Sköldberg (1994) (see also MGT, Goldkuhl & Cronholm, 2003). Alvesson & 
Sköldberg (1994) point out that statistic quantifications sometimes can be 
valuable as background material in qualitative studies, and I have therefore 
used both quantitative and qualitative research methods. The quantitative 
material contains among others excerpts from IT-systems and is mainly 
presented in tables and graphs.  
 

10.3 Factors in the police workpractice that have a negative 
impact on the performance of policemen 
 
Goldkuhl & Röstlinger (2004) write that the generic model of workpractice can 
be seen as an aid for asking questions about a workpractice in order to gain 
increased knowledge about it. When examining a workpractice, the model can 
be used as a theoretical starting point and in that way be of help to direct 
attention to aspects that can be interesting to study. The starting point of the 
model is the definition of a workpractice as “one or more person(s) doing 
something for one or more person(s)”. A workpractice aims at producing a 
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result and creating a value for one or more client(s). A workpractice means that 
something (a basis) is refined as a response to an assignment to do so. Within 
the workpractice there are two main roles: the producer and the client. 
Transformation (change/refined) is a central dimension in workpractices. The 
producer needs to know what needs to be done (have knowledge) and have 
access to an object out of which the desired result can be created. Usually the 
producer also needs aids (instruments) to transform the basis into a completed 
product (ibid.).  
 
In a large amount of interviews that were carried out throughout Sweden 
policemen pointed out factors that they experience being negative influences on 
their working performance. Based on these interviews I compiled a list over the 
mentioned factors and divided them into nine categories: 
 
1. Discontent of the present management, the way the organization is run and 

workpractice follow-ups  
2. Legislation is perceived as unclear/insufficient in relation to the tasks of the 

police 
3. Discontent with the way in which the legal system functions 
4. Discontent with reorganizations 
5. Insufficient feedback 
6. Insufficient education program 
7. Insufficient possibilities for development 
8. Ineffective debriefing/IT-systems that are difficult to use 
9. Negative impact of colleagues 
 
Next, I made an analysis using the generic model of workpractice. 
 
Goldkuhl & Röstlinger (2004) write that contradicting assignments are a cause 
of problems and negative effects within workpractices. I, as well as other 
researchers that have studied the police workpractice (for example Broderick, 
1977; Lipsky, 1980; Ekman, 1999), find that the profession of a policeman is 
surrounded by many actors who have different demands on the tasks that shall 
be executed by the policemen.  
 
Different norms and standards within the police workpractice are often in 
conflict with each other, usually caused by varying apprehensions of different 
tasks. Formal standards, such as legislation and regulations, form one type of 
standards. Another type consists of presentation standards, which regulate how 
the workpractice should be presented to the society. The presented reality can 
then develop into standards being effective within the police workpractice. The 
third type of standards that I have found contains those that arise within the 
police collective. These often have a great impact on the way in which tasks are 
performed.  
  
The basis, here consisting of the persons that a policeman meets, influences to 
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a high extent the behaviour of the policemen. Policemen often divide clients 
into different categories (see for example Lipsky, 1980; Holmberg, 1999; 
Finstad, 2000), which affects the way in which these persons are treated.  
 
An insufficient feedback within the police increases the need for external 
judgments. Goldkuhl & Röstlinger (2004) write that clients often articulate 
judgments about the workpractice and in particular about its products and that 
these clients form an important category of external judges (ibid.). Because of 
reorganizations there is a decreased possibility to establish a continuous contact 
with the public, which affects the possibility to receive feedback. Goldkuhl & 
Röstlinger (ibid.) point out that media (newspapers, radio, TV etc.) form 
another type of external judges that can express judgments about a 
workpractice. Employees often articulate frustration about the information that 
is given by media.  
 
Several researchers have pointed out that police work is a craft, and it relies 
heavily upon experience and intuition (Bittner, 1972; Brown, 1988; 
Waddington, 1999; Finstad, 2000). If knowledge shall have a function in reality 
it must become a part of the abilities of the producer and not only exist in 
external descriptions (Goldkuhl & Röstlinger, 2004). Certain types of 
knowledge are difficult to obtain by written or other types of documented 
presentation. The elementary education of policemen has developed into a 
more theoretical direction and an insufficient further education affects the 
abilities of the policemen in a negative way. Usually there is no organized 
possibility to pass further knowledge that has been acquired over time. 
 
Goldkuhl & Röstlinger (ibid.) write that the abilities to produce in a 
workpractice are related to the aids (instruments) that are being used. In a study 
of geriatric care as workpractice they found that IT-systems are an important 
aid in for example care issues and in performing follow-ups (ibid.). In my study 
of the police workpractice I have found as well that IT-systems play an 
important role in different contexts of the workpractice, but that the 
possibilities that the IT provides are not being exploited to the fullest.  
 

10.4 The importance of motivation, professional knowledge 
and IT-systems for the working performance 
 
In my research I have identified two important factors for the performance of 
policemen: professional knowledge and motivation. In some cases a certain 
measure is not taken because the policeman lacks motivation, in other cases 
because the policeman lacks the required knowledge. Sometimes a policeman 
lacks both knowledge and motivation to be able to perform a measure. In the 
fictive diagram below I have placed “dots” that represent the degree of 
motivation and knowledge of policemen in situations where they had the 
possibility to act.  
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Fig 10-2: Measures that are and are not taken, respectively, depending on 
varying degree of motivation/knowledge in a certain situation. 
 
 
I am of the opinion that IT-systems can increase the motivation/knowledge of 
policemen needed to proceed in certain situations. However, the introduction of 
new technologies has not had the effects for the workpractice as decision-
makers had expected.  
 

10.5 Factors in the police workpractice that have a negative 
effect on the possibilities to introduce workpractice-adapted 
IT-systems 
 
Grönlund (2001) writes that many persons see the introduction of new 
technologies into an organization as a relatively unproblematic 
“implementation of taken decisions”. However, Grönlund points out that there 
is a risk that people do not use the technologies in the way that they are meant 
to be used. Sometimes these methods of application become the dominating 
ways the technologies are used. As a consequence of this, the result often 
differs from the original plans. According to Grönlund this is partly caused by 
the technologies being flexible, partly by social processes that arise and 
develop around the use of the technologies (ibid.). 
 
In my thesis I have pointed out that there are fundamental conditions in the 
police workpractice that have a negative impact on the performance of the 
staff. I believe that some of these conditions can also affect the possibility to 
develop the workpractice in the way that was originally planned, among others 
in the development of information systems. I exemplify six fundamental 
conditions within the police workpractice, which I find have affected the 
prospect to exploit the possibilities of information technologies to the fullest: 

Knowledge 

Motivation 
 

High 

High Low 

Measures that were 
not taken, because of 
lack of motivation 

Measures that were not 
taken, because of lack of 
knowledge 

Measures 
that were 
taken 



Kap 10 – English Summary 

 - 274 -

 
- IT-systems are designed to support a bureaucratic control system, rather 

than the police workpractice 
- Legal obstacles 
- Territory- guarding 
- Striving for an “adaptation on the surface” 
- Many activities in the workpractice are knowledge-intensive 
- Standard to not express deviating opinions 

 
As a consequence of territory-guarding between different value areas 
(Hedström, 2004) and between operational organization structures, the 
expressed needs of police activities are not considered a high priority. 
Territory-guarding between different initiatives for organization development 
in combination with legal obstacles is also decreasing the possibility to develop 
workpractice-adapted IT-systems. In my thesis I have pointed out that within 
the police it is considered important that the organization is perceived as 
professional. As a result of this there has been a focus on “adaptations on the 
surface”. Instead of implemented IT-systems, development work has often 
resulted in visions on paper. Because of the factors discussed in this paragraph, 
there has been a weak driving force to carry out changes that can meet the 
needs of policemen.  
 
I have pointed out that there are two perspectives in the workpractice and that 
decision-makers and IT-designers often have an insufficient insight in the 
workpractice of policemen. I believe that it is crucial that those who are 
responsible for and participate in the development of IT-systems that shall be 
used in activities that are knowledge-intensive, have a thorough knowledge of 
the workpractice that the IT-systems are supposed to support. My thesis 
indicates that the work of  policemen is knowledge-intensive. 
 
According to the socio-technical tradition (see for example Hedberg & 
Mumford, 1975; Mumford, 1979; 1981; Nurminen, 1988; Bansler, 1990), 
system development should not only be focused on the technology but also take 
into account organizational and human needs. Goldkuhl (1993) writes that it is 
important that system development affects the workpractice in such a way, that 
it will contribute to a thought-over and planned development of the 
workpractice. System and workpractice must be looked at together.  
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Fig 10-3: Difference between isolated and workpractice-oriented system 
development (free after Goldkuhl, 1993). 
 
 
Ågerfalk (1999) discusses the notion of actability, which addresses the 
usefulness of the systems within the workpractice and how they can contribute 
to reaching the goals of the workpractice.   
 
Decisions made by the police are often based on information from IT-systems. 
My research shows that important workpractice knowledge is filtered out by 
the IT-systems. The IT people usually have a great influence on the decisions 
that are taken concerning the development of IT-systems, which means that 
there often is much focus on technical questions. The technical demands, rather 
than the core activity, form the central issues. Projects often address the legal 
demands too late in the development process at the same time as some 
employees working with legal matters construe the legislation in a too limited 
manner. As a result of this, it has not been possible to fully take advantage of 
the information technology in the police organization.  
 
Those who appoint user representatives often have an insufficient insight in the 
workpractice. This means that there is a risk that certain aspects of the 
workpractice will not be looked in to. The fact that field tests are being 
performed at a too late stage also means that the new technology risks to not be 
as useful for the workpractice as it could have been.   
 
From action research and interviews it becomes clear that conflicts easily arise 
between employees that have a Floor perspective and those that have a 
Theoretical perspective. Employees that have a Floor perspective must dare to 
get into a conflict if they want needs from the regular practice to become 
established. As mentioned above, employees experience that having a deviating 
opinion or speaking freely leads to a disadvantageous position in appointments 
of vacant posts. Obviously, workpractice representatives will therefore not be 
eager to put energy in trying to influence the outcome of development work. 
Instead, it will be more appealing to show a positive attitude towards expressed 
proposals for changes. As a consequence there is a risk that certain questions 
and needs are discussed insufficiently.  
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There are other fundamental factors within the police organization that 
influence the development of IT-systems into workpractice-adapted support for 
the policemen. An example of such a factor is that the management within the 
organization does not take into account the freedom that comes with being a 
policeman. Rojek (1986) suggests that the conditions in police organizations 
are opposite to those in other bureaucratic organizations. Policemen in lower 
positions have a larger degree of freedom than their superiors (ibid.). I believe 
that this is something that has not been taken into account when the forms of 
management in Swedish police were defined (see also Lipsky, 1980; Ekman, 
1999). The form of management is based on control, where information from 
the IT-systems plays a central role. 
 
The conditions described above lead to a situation where IT-systems contribute 
to a contra productive workpractice, as employees spend time accounting for 
certain conditions that do not exist in the organization. The quality of the 
information in the IT-systems is therefore low. Since different decisions often 
are based on information from IT-systems, a vicious circle arises.  
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