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Abstract 

Title: When there are reasons for dissatisfaction - A study about police employees 

experiences about the policereform from 2015 

Author: Emma Bruto 

 

This study aims to understand what impact the police reform from 2015 has had on the 

police work and employees whitin the Swedish police authority. The study is based on a 

qulitative approach and the empirical material has been sampled through interviews 

with employees whitin the police authority. Both police and civil employees have been 

interviewed, a total of seven informants. 

 

The study is based on several theoretical concept. (1) Sennets aspect of the un-free 

emloyee. (2) Norms. (3) Organizational concept. (4) Work identity. (5) Center and 

periphery. All concepts help me understand how the employees are affected by the 

organizational change and how they percieive the changes.  

 

The resulats shows that the work has been affected by reduced resources in terms of 

fewer employees. This has affected employees in such a way that they can't longer do 

their work in the same way as they could before. It has also affected the workload in a 

way that employees must do the same amount of jobs on fewer employees. The results 

also shows that it has been a centralization in the organization which affects the 

employees and how they percieive that they can perform their work. Finally, the results 

shows that leadership and participation in the reform have been significant for the 

employees and the turnout of the reform. 
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Begreppsdefinition 

Polismyndighet - Enligt polisens hemsida finns givna definitioner av vad 

Polismyndigheten innebär och vad den utgörs av (Polisen 2017a). Jag kommer i min 

studie använda Polismyndigheten som ett samlingsbegrepp för polisorganisationen och 

därmed inkludera allt arbete som görs i verksamheten och alla anställda som finns inom 

polisen som myndighet.  

 

Polis - Med polis menar jag personer som är anställda som poliser och som genomgått 

polisutbildningen. Jag gör ingen skillnad gällande befattning och yrkestitel eller om de 

arbetar ute på fältet respektive på kontor.  

 

Civilanställd - Med civilanställd menar jag en person som inte är utbildad till polis och 

därmed inte genomgått någon polisutbildning, men som har en anställning inom 

Polismyndigheten. Exempelvis handläggare eller personalvetare.  

 

Polisanställd - Begreppet kommer jag använda som ett samlingsnamn för poliser och 

civilanställda inom Polismyndigheten.  

 

Polisarbete - Med polisarbete menar jag allt arbete som sker inom Polismyndigheten. 

Det inkluderar därmed arbetet som poliserna utför, men även det arbete som 

civilanställda inom myndigheten utför. Exempelvis handläggningarbete eller 

nykterhetskontroller.  

 

Informant - I studien kommer begreppet informant vara återkommande och innebär alla 

personer som deltagit i studien genom intervju.  
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1 Inledning  

År 2012 presenterades Statens offentliga utredningar (SOU) En sammanhållen svensk 

polis där det framgick att polisen var i behov av omorganisering. Rapporten som 

presenterades är grundad i polisorganisationskommitténs uppdrag som hade som syfte 

att undersöka huruvida den dåvarande organisationsformen utgjorde hinder för polisens 

verksamhet (SOU, 2012:13). Utredningen menade att ombildning borde genomföras för 

att uppfylla krav gällande resultat, flexibilitet, kostnadseffektivitet samt kvalitet i 

verksamheten (Ibid.:24). Polisreformen kom sedemera att bli den största 

omorganisationen på decennier. De dåvarande 21 Polismyndigheterna och 

Rikspolisstyrelsen ombildas till en myndighet som nu heter Polismyndigheten och 

Säkerhetspolisen inrättas som en fristående myndighet (Prop. 2013/14:110).  

 

Den 30 augusti 2016 publicerades en artikel i Dagens nyheter (DN) med rubriken 

“Rekordfå brott klaras upp efter polisens omorganisering” (DN.se, 2016-08-30). I 

artikeln framgår att polisens organisation har stora brister och bl.a. intervjuas 

polisforskaren Rolf Granér om organisationsförändringen. Han är fåordig när han får 

frågan “Hur skulle du beskriva tillståndet för svensk polis idag? - Två ord: Kris och 

apati.” (Ibid.).  

 

Den beskrivning som lyfts fram i DN:s artikel har ökat mitt intresse för 

polisorganisationen. En av polisens uppgifter är att finnas till när samhället och 

medborgarna befinner sig i kris eller är i behov av hjälp (Polisen 2017b). Just nu är det 

dock de själva som utgör krisens centrum. I denna uppsats ämnar jag därför undersöka 

svenska Polismyndigheten och den organisationsförändring som de nyligen genomfört. 

Avsikten är att belysa hur polisreformen från 2015 påverkat polisarbetet samt belysa 

vilken betydelse det fått för polisanställda. Valet baseras dels på eget intresse för 

polisväsendet, dels på aktualiteten i ämnet. Polismyndigheten har även genomgått 

organisationsförändringar tidigare, vilket kommer redogöras i följande kapitel. Tidigare 

organisationsförändringarna väcker också mitt intresse för ämnet, eftersom det visar 

behovet av förändringar inom verksamheten för att skapa bl.a. effektivitet och kvalitet. 

Polismyndigheten utgör en viktig aktör i samhället eftersom de bl.a. ska upprätthålla 

lagar och ordning (Ibid.). Verksamheten måste därför fungera väl för att detta ska 

möjliggöras. 2015-års polisreform framställs dock som en reform som skapat stora och 

betydande brister för polisarbetet (jfr. DN.se, 2016).  
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1.1 Polisorganisationens framväxt 

Enligt SOU 2012:12 har polisväsendet genomgått flera organisatoriska förändringar 

under de senaste 70 åren. Exempelvis förstatligades den svenska polisen i januari 1965 

med syfte att åstadkomma mer effektivitet. Därefter genomfördes en rad förändringar 

som kom att påverka polisens organisation. I samband med förstatligandet, minskade 

antal polisdistrikt från cirka 550 stycken till 119 (vilket senare kom att bli 118) stycken 

(SOU 2012:12, 99). År 1975 presenteras en utredning som utmynnar i ett 

principbetänkande där flera frågor behandlas, bl.a. införs en ny regional 

polisorganisation i Stockholms län och i Göteborgs samt Bohus län. Tjänsten som 

länspolischef förenas med polismästartjänsten i Stockholm respektive Göteborg och 

modellen kom att kallas “länspolismodellen”. Modellen beslutades under 1992 att 

införas i hela landet och under 1998 var detta helt genomfört (Ibid,:100). Denna 

organisationsform råder i huvudsak fortfarande innan reformen från 2015 

implementeras.  

 

Syftet med de organisationsförändringar som gjordes under slutet av 1900-talet var 

främst att effektivisera polisen genom att minska detaljstyrningen och öka 

självbestämmandet på lokal nivå. En modernisering av polisen har sedan dess gjorts 

stegvis och under 2000-talet har polisen t.ex. tillförts omfattande ekonomiska resurser 

för att öka antalet poliser och skapa bättre förutsättningar för arbetet som bedrivs (Prop. 

2013/14:110). 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Polisreformen från 2015 har blivit medialt uppmärksammad som en reform med många 

brister som påverkar Polismyndighetens verksamhet och arbete. Den har även blivit 

kritiserad av samma anledning (jfr. DN.se, 2016). Syftet med denna studie är därför att 

undersöka dels hur polisreformen från 2015 har påverkat polisarbetet, dels belysa vilken 

betydelse polisreformen haft för poliser och civilanställda inom Polismyndigheten. 

Givet syftet ämnas följande frågeställningar besvaras:  

 

 Hur har polisarbetet påverkats av polisreformen från 2015? 

 

 Vilken betydelse har polisreformen från 2015 fått för polisanställda inom 

Polismyndigheten och hur kan vi förstå detta? 
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1.2.1 Geografisk avgränsning 

För att göra studien mer undersökningsbar har jag valt att göra en geografisk 

avgränsning. Polisorganisationen är stor och rikstäckande och därmed svår att 

undersöka som helhet. Studien kommer därför ta avstamp i Polismyndigheten i Växjö 

(för diskussion gällande anonymisering, se 4.4 Etiska överväganden). Syftet med 

avgränsningen är att informanterna ska arbeta i samma kontext och inom samma 

geografiska område, eftersom studien då blir mer generaliserbar för den givna 

kontexten. En avgränsning var även avgörande för det praktiska genomförandet av 

studien eftersom avstånd mellan informanter inte kunde vara för stort.  

 

 

2 Forskningsöversikt 

Nedan presenteras en forskningsöversikt utifrån tre teman: poliskultur; polispraktiker 

organisationer i förändring. Syftet är att skapa överblick av forskningen om dels 

Polismyndigheten som verksamhet och organisation, dels organisationer i förändring. 

Då skapas en förförståelse kring vad som har gjorts och vilka resultat som finns sedan 

tidigare. Jag kommer använda mig av både svensk och utlänsk forskning. Utländska 

polisorganisationer är dock inte nödvändigtvis konstruerade likvärdigt med den 

Polismyndighet som finns i Sverige. Det går därför inte att direkt generalisera deras 

resultat på den svenska polisen. Däremot är forskningen inte mindre relevant för det. 

Den kan understödja intressanta områden och perspektiv som kan bidra med 

förförståelse för polisens förutsättningar, yrkeskulturer och även själva organisationen 

som helhet. Likaledes kan den bidra med en översikt av vad som har undersökts samt 

vad som inte undersökts. 

 

2.1 Poliskultur 

Inom polisorganisationen finns det en kultur som är starkt implementerad i arbetet. 

Kulturen kännetecknas bl.a. av starka, outtalade arbetssätt och beteenden mellan  

kollegor (Ekman, 1999). Den starkt implementerade poliskultur leder dock till problem 

vid förändringar inom verksamheten. Tidigare studier om polisorganisationen menar att 

poliskulturen är styrande och att förändring därför måste ske i relation till den rådande 

kulturen som finns. "The persistent of police culture has been considered a serious 

obsticle to reform" (Chan, 1996:109). Polisens vardag är ofta riskfylld och det bör 

därför finnas utrymme för poliserna att göra egna tolkningar av situationer som uppstår i 
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arbetet. Detta för att skapa förståelse och struktur gentemot organisationens omgivning 

(Ibid.:112). Organisationskulturen kan påverka handlingsmönster och viljan att förändra 

något. Organisationens struktur och system bör därför ändras utifrån poliskulturen, som 

i sin tur kan influera beteendet hos poliserna (Lee & Jang, 2012:397). Även kulturella 

normer inom organisationen bör omdanas för att implementering av förändring kan 

genomföras. Tersta och Fyfes (2014) menar att processer och reformer bör införas 

genom strategier. Reformerna ska alltså planeras och det ska finnas en planläggning för 

reformarbetet och vad den innebär för organisationen. Det återskapar acceptans och 

balans av resurser, maktrelationer etc. (Tersta & Fyfes, 2014:381f).  

 

Kulturen är en viktig del för att en organisation ska fungera vid förändringar. "[...] 

changing the culture of police is the key to changing police practices and organizational 

performence" (Mastrofski & Willis, 2010:96). Även makt och auktoritet påverkas av 

förändringar då känslan av självständighet i situationer där beslut ska fattas berörs hos 

människor (Savage, 2007:314). Det framhålls av Granér att det finns en förtroendeklyfta 

mellan olika hierarkiska nivåer inom polisen. Poliserna måste därför motiveras till att 

agera enligt ledningens syfte (Granér, 2004). Förtroendet som poliskulturen bygger på, 

förändras vid större reformer och stör därmed gängse normer som finns inom gruppen 

(Ekman, 1999). 

 

Som svar på kritik där forskning om poliskulturen framställs som oföränderlig, menar 

Bevir och Krupicka (2015) att poliskulturen inte ska ses som statisk. Den förändras i 

takt med att poliserna ändrar uppfattning och praxis för att tillgodose nya idéer och 

erfarenheter (Bevir & Krupicka, 2015:155f). Poliskulturen formas delvis av kontexten 

den befinner sig i och är en viktig beståndsdel för att forma rutiner. Kulturen ges 

företräde framför reformer i polisarbetet då den värderas högre av poliserna (Stenning & 

Shearing, 2005). Att genomföra en reform som inte är anpassad till den struktur som 

organisationen redan befinner sig i skapar osäkerhet, vilket även återspeglar sig i den 

yrkesmässiga kultur som finns i interaktionen mellan poliser och medborgare (Görtz, 

2015). Den starkt implementerade poliskulturen tenderar att skapa en tröghet för nya 

reformer, vilket gör att de inte kan genomföras tillräckligt snabbt alternativt i den 

utsträckning som det varit tänkt (Chan, 1996).  
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2.2 Polispraktiker 

Det dagliga arbetet som polis innebär stora krav och förväntningar på yrkesrollen (Lillie 

& Rosmark, 2003:9). Polisväsendet betraktas av samhället som en 

människobehandlande organisation med syfte att reda ut problem i intresse av klienter, i 

polisverksamhetens fall medborgarna. I boken Patrullerande polisers yrkeskultur 

skriver Granér (2004) att polisen ofta föreskrivs roller som är motstridiga, där de å ena 

sidan är beskyddande och å andra sidan bestraffande. Denna motsägelsefullhet skapar 

osäkerhet för poliserna i deras yrkesroll och påverkar arbetssättet (Ibid.:277). Kontakten 

mellan medborgare och poliser skapar kontraster där medborgarna uppfattas ha för höga 

krav gentemot poliser. Uppfattningen av olika situationer betraktas inte utifrån samma 

aspekter vilket resulterar i tvetydighet och polisens auktoritet sätts därmed på spel. 

Exempelvis kan en polis bedöma en situation som mindre allvarlig, medan medborgarna 

uppfattar den som mer allvarlig (Smångs, 2001:62ff).  

 

Forskning visar att polisyrket formas av hierarkiska motsättningar där vissa uppgifter 

ses som mindre viktiga, även av poliser själva (Ibid.:42). Tidigare polisforskning har  

dessutom påvisat att polisers arbete snarare styrs av informella samtal eller yrkeskultur, 

än formella dokument (Ekman, 1999). I avhandlingen Yrke: Polis skriver Stefan 

Holgersson (2007) om vad som genom åren påverkat polisyrket och dess utövande. I 

avhandlingen undersöker Holgersson bl.a. tidigare omorganisationer och framhåller att 

det resulterat i namnbyte snarare än förändring i arbetssätt. Han menar att polisen 

anpassar sig till ytan och att de förändringar som görs egentligen inte tillgodoser det 

riktiga behovet av förändring. Exempelvis har polisen blivit kritiserad för att använda 

skjutvapen vid situationer där det inte varit motiverat. Polismyndighetens lösning var att 

införa en föreskrift där poliser var 18:e månad ska genomföra ett skjutprov för att få 

behålla tjänstevapnet. Förändringen ledde inte till ökade kunskaper om när 

tjänstevapnet bör användas eller inte användas, utan ökade bara polisens träffsäkerhet 

(Holgersson, 2007). Denna ytliga förändring framhålls även av Granér som menar att 

effektivitet i polisarbetet tycks handla om att just förmedla intrycket av effektivitet 

gentemot samhället, snarare än att verkligen effektivisera verksamheten (Granér, 2004). 

Anpassningen som sker till ytan tenderar resultera i att medarbetarna uppfattar 

organisationen som oprofessionell då ledningen tycks besluta åtgärder som uppfattas 

effektlösa. Detta leder till minskad motivation och styrsystemet får därmed svårare att 

fungera (Holgersson, 2007:177). Detta är en tematik som återkommer i följande avsnitt.  
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2.3 Organisationer i förändring 

Förändringar sker inom alla typer av organisationer. Studier visar att organisationer 

reagerar på situationer som kommer utifrån och utvecklingen tenderar följa 

omgivningen den befinner sig i och samspelar i takt med föränderliga växlingar i 

samhället (Schartau, 2009:123; Angelöw, 1991:9). En snabbt genomförd 

omorganisering inom exempelvis polisen, kan resultera i att poliserna inte har samma 

tid eller möjlighet att erbjuda samma service som innan förändringen. Om 

organisationen inte hinner anpassas till omgivningen som den befinner sig i, kan 

organisationen inte heller passa in i samhället (Dhale & Archbold, 2015:805).  

 

Hur förändringsarbeten planeras har olika betydelse för medarbetarna beroende på deras 

positioner i organisationen. Det resulterar i att tankar om organisationens framtid verkar 

olika beroende på vilken position eller grupp en medarbetare tillhör (Edvardsson 

Stiwne, 1997). Edvardsson Stiwne menar att det finns ett kontextuellt meningsskapande 

där olika gruppers upplevelser av organisationsidentiteter styr uppfattningen samt 

tolkningen av planering och handlande som görs av ledningen. Detta i sin tur påverkar 

hur förändringen tas emot av individer eller grupper inom organisationen  (Ibid.:188). I 

boken Det goda förändringsarbetet menar Angelöw (1991) att förändringsarbetet blir 

mer positivt mottaget om medarbetarna känner delaktighet, trygghet, ömsesidig tillit etc. 

Han menar att förändring innebär ovisshet samt oro och att människor tenderar att inte 

leva i nuet. Vid förändringar tycks medarbetarnas tankar gällande handlingsutrymme 

inför det fortsatta arbetet, vara betydande för om förändringen ses som positiv eller 

negativ (Angelöw, 1991).  

 

Organisationer som genomgår förändringar är i behov av gemensamma, mentala 

modeller för att stärka medarbetarnas beslutsfattande och prestation. Vikten av att förstå 

hur andra tänker och en gemensam förståelse, bildar stabilitet för ett gemensamt 

förhållningssätt. Här skapas bättre förutsättningar för organisationsförändringar att 

implementeras (Höög, 2014). Tidigare studier om förändringar inom 

polisorganisationen pekar även på att de organisatoriska förändringarna kan bygga på 

rationaliserade myter om vad som är effektivt, istället för utvärderingar som faktiskt 

visar vad som är effektivt. Förändringen lever därför inte upp till de verkliga behov som 

finns. Medarbetare tycks då uppleva att förändringar sker på basis av en slags trend om 
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hur organisationen ska vara uppbyggd och inte för organisationens bästa (Holgersson, 

2007:226).  

 

2.4 Mitt bidrag till fältet 

Den tidigare forskningen om polisväsendet fokuserar främst på den yrkeskultur som 

råder, hur yrkeskulturen i relation till förändringar, normer etc. bidrar till att utforma ett 

outtalat arbetssätt hos poliser och skapar motstånd mot förändring. Forskningen är 

relevant för mig av främst två skäl. Dels undersöker författarna organisationer i 

förändringsprocesser, dels undersöks polisyrket utifrån olika perspektiv. Den utländska 

polisforskningen är mer omfattande än den svenska. Att svensk polisforskning inte finns 

i lika stor utsträckning utgör en kunskapslucka och motiverar mitt undersökningsobjekt.  

 

Givet forskningsöversikten framgår ett behov av studier som undersöker hela 

Polismyndigheten som organisation, inte enbart polisyrket. Det finns behov av att 

undersöka dels poliser, dels civilanställda som arbetar i organisationen, vilket jag 

betraktar som mitt främsta bidrag till kunskapsfältet. Många av de tidigare författarnas 

blickfång ligger dessutom på andra perspektiv än det sociologiska, exempelvis 

kriminologi. Jag kan därför bidra till fältet genom ett sociologiskt förhållningssätt och 

skapa en fördjupad förståelse för vilken betydelse polisreformen har samt hur den 

påverkat polisarbetet. Det tycks inte heller finnas någon sociologisk forskning som 

belyser problematik med 2015-års polisreform, vilket motiverar mitt 

undersökningsobjekt.  

 

 

3 Teoretiskt ramverk 

Jag kommer i denna studie utgå från flera perspektiv som är relevanta att lyfta på ett 

teoretiskt plan för att förstå vilken betydelse polisreformen från 2015 haft för personer 

anställda inom Polismyndigheten. De teoretiska ramverken har valts därför att de 

hjälper till att skapa förståelse för hur organisationer fungerar vid förändringar samt hur 

anställda i organisationer påverkas av förändringar och organisationens struktur. 

Exempelvis kommer Ahrne och Papakostas (2011) vara behjälplig för att förstå vad en 

organisation innebär för medarbetarna som tillhör den och Sennet behjälplig för att 

förstå hur medarbetare förhåller sig till förändring och organisationen utifrån ett 
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medarbetarperspektiv. Baier och Svensson (2009) kommer hjälpa oss förstå betydelsen 

av normer på arbetsplatser samt hur de fungerar som handlingsdirektiv och outtalade 

arbetsätt, vilket kan påverka reformens betydelse för informanterna.  

 

3.1 Organisationsperspektiv 

Vad som utgör en organisation är tillhörighet, kollektiva resurser, regler samt kontroll 

(Ahrne m.fl., 2008:22). Organisationer, eller organisering, handlar om formell 

tillhörighet mellan aktörer. Tillhörigheten är kopplad till kollektiva resurser som är 

knytna till en speciell organisation. Den formella tillhörigheten är viktig därför att den 

skapar kontinuitet och förutsägbarhet i en värld som är osäker och föränderlig. 

Kollektiva resurser utgörs av materiella resurser, medarbetare samt symboliska resurser 

(exempelvis ett varumärke). Medlemmar i organisationer tenderar att vilja ha kontroll 

över vilka som får ta del av dessa resurser (Ahrne & Papakostas, 2011). Förändringar 

inom organisationer förknippas ofta med osäkerhet eftersom det trygga tillståndet 

lämnas för att öppna upp för en situation som inte är välbekant. Medarbetare förhåller 

sig ofta frågande och osäkra när tryggheten försvinner (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

Inne i organisationer kännetecknas interaktion av upprepning eller tydlighet. Det 

innebär att interaktionen förutsätts vara upprepande eller återkommande. Det förutsätter 

även att de som interagerar med varandra, på förväg, har kommit överens om hur saker 

ska göras samt vad som ska göras (Ahrne & Papakostas, 2011:25).  

 

Att genomföra förändring är också resurskrävande och det krävs därför tillräckligt med 

resurser. Om detta inte tillgodoses uppstår motstånd som påverkar medarbetarnas 

möjlighet att utföra sitt arbete. Även sociala band i form av kollegor och maktrelationer 

kan förändras vid reformarbeten. När detta sker skapas kontraster eftersom medarbetare 

inte längre vet om de har samma inflytande som tidigare eller om det blir en instabilitet 

i ledarskapet (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Organisationer kan förändras på olika 

nivåer. Förändringar som görs på en strukturell nivå förändrar exempelvis hur 

arbetsuppgifter fördelas och hur kontroll och styrning ser ut i organisationen. 

Förändringar som görs i organisationens demografiska förhållanden handlar om att 

rekrytera nya medarbetare eller att anställda slutar. En planerad och hierarkiskt styrd 

förändring är allt som oftast förankrad i föreställningar om hur verksamheten kan bli 

bättre. Sådana idéer hänger samman med att ledningen försöker komma underfund med 

varför organisationen inte fungerar så bra som den borde (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 
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Organisering innebär att människors handlingsförmåga till viss del ökar, men främst att 

det skapar starka begränsningar gällande handlingsfrihet. Organisering innebär även 

någon form av auktoritet, vilket är nödvändigt för att organisationer ska möjliggöras. 

Auktoriteten innebär att människor åtar sig att göra vad andra beslutar. Åtagandet görs 

genom att vara en del av organisationen (Ahrne & Papakostas, 2011:33).  

 

För att förstå hur informanterna upplever organisationen vid förändring är det relevant 

att lyfta organisationsperspektivet på ett teoretiskt plan. Det är relevant för att 

begripliggöra vilken betydelse polisreformen haft för informanterna och hur det 

påverkat verksamheten. Nedan följer även begrepp och perspektiv som används i 

studien och är behjälpliga för att förstå hur informanterna upplever organisationen 

utifrån olika aspekter.  

 

3.1.1 Yrkesidentitet 

För att förstå hur informanterna förhåller sig till sitt arbete och därmed vilken betydelse 

polisreformen får för dem, är begreppet yrkesidentitet användbart. Medarbetaren 

identifierar sig med de sysselsättningar denne har inom organisationen och känslor 

knyts till formella positioner, kontor etc. När organisationen således förändras, bryts 

identiteten och känslor av meningslöshet och att ens arbete inte längre betyder lika 

mycket, växer fram (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Sennet sätter perspektiv på hur den 

arbetsmässiga identiteten finns i de sociala konsekvenserna som uppstår av arbetet som 

utförs. Värdet som sätts på arbetet tar sin grund i hur det påverkar den egna gruppen. 

När en organisation uppfattas välskött och fungerande, tenderar den ge känslan av 

stolthet, medan dåligt skötta organisationer ger känslan av frustration och ilska (Sennet, 

2013). Begreppet yrkesidentitet används i studien för att hjälpa till att förstå vilken 

betydelse polisreformen har för informanterna och hur de förhåller sig till förändringar 

utifrån arbetsmässiga identiteter.  

 

3.1.2 Centrum och periferi 

Ett annat perspektiv som används i studien är centrum och periferi. Sennet (2013) 

menar att det skapas ojämlikhet mellan medarbetare och ställer det i förhållande till 

avstånd som kan vara geografiska men även kunskapsmässiga. Ju större avstånd mellan 

grupper, desto mindre upplevs samhörigheten och det skapas större social ojämlikhet 

mellan dem. Det skapas ett centrum och ett periferi, där periferi är ansvariga inför de 
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som tillhör centrum och det skapas ojämlikhet därför att det inte finns samhörighet 

(Sennet, 2013:45). De som besitter den främsta kunskapen om arbetet i praktiken är de 

medarbetare som arbetar i verksamheten, inte nödvändigtvis de som besitter 

maktpositioner eller utgör ett centrum i verksamheten. Det skapas därför diskrepans 

mellan över- och underodnade om det inte finns delaktighet eller inflytande över arbetet 

(Perrow, 2014). Begreppet centrum och periferi används i studien för att förstå hur 

avstånd mellan arbetsgrupper uppfattas och hur det påverkar informanterna i 

organisationen när den centraliseras.  

 

3.1.3 Den ofria medarbetaren 

Sennet (2013) menar att det är viktigt med självständighet för medarbetaren för att 

verksamheten ska kunna leverera snabba och goda resultat. Chefer och ledare inom 

organisationen ska besluta, men i en sådan mån att det skapar viss autonomi för 

arbetsgrupper att själva påverka hur de ska prestera och arbeta. Sennet menar även att 

den sociala biten i organisationer försvagas p.g.a. nya organisationsstrukturer och 

ojämlikhet blir knutet till isolering, vilket är något som politiker tagit till sig som en ny 

modell för reform i offentlig sektor. Det är det flexibla och snabba förändringsarbetet 

som gör människor ofria eller hämmade i den organisation de verkar i (Sennet, 2013). 

Detta perspektiv används för att synliggöra vilken betydelse delaktighet och ledarskap 

har inom organisationen och är behjälpligt för att förstå vilken betydelse det får för 

informanterna vid förändringsarbete.  

 

3.2 Normer 

En annan analytisk aspekt som används i studien är normer och hur det påverkar 

människors handlande (agerande) i olika situationer. Normer utgörs av outtalade 

förhållningssätt, har flera olika funktioner i samhället och finns även på arbetsplatser 

och hos specifika yrkesgrupper. Normerna fungerar som anvisningar för hur vi ska 

agera, vilket jag fortsättningsvis kallar handlingsdirektiv (Baier & Svensson,  2009). I 

Svenska Akademiens ordbok anges norm betyda "regel eller princip eller förebild eller 

mönster vartefter man i sitt handlande rättar sig eller bör rätta sig" (Baier & Svensson, 

2009:34; Svenska Akademiens ordbok, 1947). Normer är oskrivna regler som 

människor följer i olika situationer. De som enligt en grupp bryter rådande normer 

kommer därför uppfattas som normbrytare, eller avvikare, för att de gör en annorlunda 

tolkning av omvärlden eller en situation. Normerna utgör således handlingsdirektiv som 
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säger åt människor hur de bör göra eller vara i olika situationer (Baier & Svensson, 

2009). Inom organisationer tenderar normer styra exempelvis hur eller hur mycket 

arbete som ska utföras. Dessa normer påverkar även hur medarbetare beter sig i arbetet 

och mot kollegor (Perrow, 2014). Om det inte finns normer att förhålla sig till, eller om 

normer bryts, kan normlöshet eller normosäkerhet uppstå. Detta påverkar männsikors 

handlingar och kan skapa känslor av exempelvis osäkerhet (Baier & Svensson, 2009). 

Kännedomen om normers funktioner på arbetsplatser kan hjälpa mig förstå vilken 

betydelse förändringar har för informanterna och deras arbete. 

 

 

4 Metod 

Givet syftet har studien en kvalitativ ansats i form av intervjuer. Då studien ämnar öka 

förståelsen för hur poliser eller civilanställdas arbete påverkats av 

organisationsförändringen samt vilken betydelse den haft, är en kvalitativ metod aktuell. 

I boken Intervju som metod beskriver Monica Dalen (2011) att “Ett överordnat mål för 

kvalitativ forskning är att nå insikt om ett fenomen som rör personer och situationer i 

dessa personers sociala verklighet” (Dalen, 2011:11). En kvantitativ metod hade varit 

lämplig om syftet var att testa och finna förhållanden mellan variabler som mäts genom 

data, ofta i form av enkäter. Metoden används även då studien syftar till att nå ut till en 

större population (Creswell, 2014:4). Givet denna studiens syfte, kan det inte 

undersökas kvantitativt då det inte går att beskriva med siffror. Jag vill undersöka 

polisanställda och belysa vilken betydelse polisreformen fått för dem och deras arbete, 

vilket således motiverar till en kvalitativ ansats (jfr. Rennstam & Westerfors, 2015:13). 

 

Jag har valt att inte göra några observationer. Valet grundar sig i studiens syfte då jag 

inte ser att observationer skulle bidra med relevans. Då jag ville undersöka 

informanternas uppfattning om och vilken betydelse polisreformen haft, är 

observationer inte av beydelse. Observationerna skulle tillföra kunskap om hur arbetet 

går till, men inte om informanternas uppfattning och vilken betydelse polisreformen 

haft. Det är inte heller aktuellt eftersom jag ville veta hur polisreformen påverkat 

polisarbetet. Genom observation hade jag enbart fått svar på hur organisationen fungerar 

nu, men det säger ingenting om hur polisarbetet påverkats eftersom någon observation 

inte gjordes innan polisreformen genomfördes.  
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4.1 Urval och tillträde till fältet 

Inledningsvis var urvalskriteriet poliser, men utökades sedan till poliser alternativt 

civilanställda. Givet mitt syfte att undersöka hur polisarbetet påverkats av polisreformen 

från 2015, såg jag det inte nödvändigt att urvalet skulle begränsas till en specifik 

yrkeskategori inom organisationen. Jag upplevde även polisen som svåra att nå då jag 

sedan tidigare inte känner någon polis och därmed ville söka brett för att möjliggöra 

mina chanser att komma i kontakt med informanter.  

 

För att komma i kontakt med informanterna kontaktade jag inledningsvis 

polisutbildningen i Växjö. Där fick jag en mejladress till en polis som jag kunde vända 

mig till. Den första kontakten skedde sedan via mejl med syfte att den personen skulle 

sätta mig i kontakt med informanter som visade intresse för att delta. Responsen var 

dock låg och jag fick enbart kontakt med två informanter, varav en sedan valde att inte 

delta. Anledningen till den låga responsen kan bero på att kontakten skedde just via 

mejl. Hade jag presenterat studien via telefon alternativt genom att själv komma till 

polisstationen, då den personliga kontakten kan ha en betydande roll, kanske responsen 

blivit bättre. Informanten som hoppade av valde att inte återkomma efter en tids 

mejlkontakt. Med hänsyn till informanten och för att inte utöva påtryckning, valde jag 

att inte kontakta denne vidare då jag tolkade det som att informanten inte längre var 

intresserad.  

 

Efter denna inledande kontakt valde jag att via telefon kontakta en polisstation och fick 

då möjlighet att muntligt presentera både mig och min studie. Där fick jag kontakt med 

en informant som sedan hjälpte mig komma i kontakt med fler informanter och 

processen kom att fortlöpa enligt snöbollsmetoden (jfr. Dalen, 2011:64). 

Snöbollsmetoden kan resultera i skeva urval då den styrs av andra personers val av 

människor, men bedömdes i mitt fall nödvändig med tanke på att tillträdet till fältet 

inledningsvis stötte på motstånd. 

 

4.2 Intervjuguide 

Inför intervjuerna skapades en intervjuguide som bygger på områdesprincipen (se 

Bilaga A). Detta innebär att frågorna inledningsvis är av mer generell karaktär för att 

sedan övergå till frågor som ämnar belysa de mer centrala delarna av ämnet och 
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avslutningsvis återgå till mer generell karaktär. Syftet är att informanten ska känna sig 

avslappnad och trygg i intervjusituationen (Dalen, 2011).  

 

Intervjuguiden konstruerades efter studiens frågeställningar. Jag valde att använda såväl 

öppna frågor, där informanterna mer fritt får berätta, som mer direkta frågor. Tanken var 

att fånga upp flera olika aspekter av de polisanställdas uppfattning av polisreformen och 

hur den påverkat polisarbetet givet studiens syfte.  Stor vikt har även lagts vid 

följdfrågor för att få konkreta exempel som kan öka förståelsen för polisreformens 

inverkan och dess betydelse för polisanställda.  

 

Jag har intervjuat såväl poliser som civilanställda och därför har intervjuguiden behövt 

anpassas något vid de olika intervjutillfällena. Jag har vid samtliga intervjuer utgått från 

samma intervjuguide. Däremot har intervjufrågorna ändrats något vid intervjuer med 

civilanställda. Exempelvis har jag frågat om deras utbildning, istället för att fråga när de 

gjorde polisutbildningen. Sammanlagt intervjuades sju personer. 

 

Efter första intervjun frågade jag informanten om det fanns någon fråga som jag inte 

ställt men som ansågs viktig, varpå informanten framhöll hur organisationen skulle te 

sig i framtiden som en intressant aspekt. Jag valde därför att efter första intervjun lägga 

till frågan Vad tror du om framtiden med den här polisreformen?. Detta för att jag såg 

det som en bra fråga att runda av intervjuerna med, men även för att den passade bra 

med intervjuguidens struktur där de avslutande frågorna var tänkta att vara av mer 

generell karaktär (jfr. Dalen, 2011; Bilaga A). 

 

4.3 Insamling och analys av material 

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser, vilket föll sig naturligt då 

intervjuerna gjordes under arbetstid och var knutna till informanterenas arbete. Jag 

upplever inte att det påverkade eller på något sätt hämmade informanterna att berätta 

om sina upplevelser och tankar. Samtliga intervjuer spelades in i syfte att underlätta 

analysprocessen. Transkribering av material gjordes i så nära anslutning till 

intervjutillfället som möjligt. Detta för att eventuella känslor som skapades under 

intervjuerna skulle kunna återges i det transkriberade materialet, eftersom det då 

fortfarande fanns färskt i minnet. Intervjuerna varade mellan 40 - 60 minuter beroende 

på hur verbala informanterna var.  
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För att bli förtrogen med mitt insamlade material har jag läst det flera gånger för att 

skapa förståelse och kännedom. Teori lästes parallellt med sortering av materialet. Jag 

såg det fördelaktigt eftersom materialet visade tämligen tydliga mönster som sedan 

kunde sorteras in i olika teman med hjälp av teoretiska perspektiv och begrepp. Denna 

metod utvecklade även det teoretiska ramverket och tillförde begrepp och insikt i hur 

materialet skulle förstås. För att sedan skapa god representation av materialet gjordes en 

reducering där de mest relevanta och aktuella resultaten givet frågeställningarna valdes 

ut. Syftet var att materialet skulle selekteras för att sedan återges på ett rättvist sätt (jfr. 

Ahrne & Svensson, 2014:202).  

 

4.4 Etiska överväganden 

Som forskare är det viktigt att följa de etiska principerna. Inför intervjun tilldelades 

därför informanten en informationsblankett med information gällande syfte, 

tillvägagångssätt, hur jag förhåller mig till de etiska principerna samt hur studien 

framställs och publiceras (se Bilaga B; jfr. Vetenskapsrådet, 2002). Det var även 

lämpligt att de hade informationen så att de i efterhand kunde höra av sig vid eventuella 

funderingar gällande intervjun eller studien.  

 

Enligt samtyckeskravet är det av vikt att informanterna samtycker till sitt deltagande. I 

vissa fall ska även samtycke ges från vårdnadshavare om  informanten exempelvis är 

under 15 år (Vetenskapsrådet, 2002). Mina informanter har inte varit minderåriga och 

jag har därför inte beaktat detta. Däremot har samtycke inhämtats från informanterna 

genom att de inför intervjun meddelat att de vill delta i studien och intervjun samt att de 

är införstådda med syftet till deltagandet.  

 

Det insamlade materialet har förvarats på ett sådant sätt att obehöriga inte haft tillgång 

till det. Hänsyn har även tagits till frågan om anonymitet, då samtliga informanter i 

studien fått fingerade namn. Ingen information ska gå att härleda till enskilda individer. 

Materialet har enbart hanterats av mig och kommer enbart användas i denna studiens 

specifika syfte (jfr. Vetenskapsrådet, 2002). För att säkerställa informanternas 

anonymitet har jag behövt ta hänsyn till hur jag skriver fram namn på städer i 

resultatavsnittet. Då många av informanterna jämfört sitt aktuella arbetsområde med 

närliggande städer och platser, skulle det innebära att enskilda individer kan identifieras 

om jag skriver ut dels namnet på orten de arbetar i, dels på närliggande städer eller orter 
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eftersom det då skulle gå att förstå vilken ort informanterna verkar i. I resultatet har jag 

ändå valt att skriva ut namn på geografiska platser och istället anonymiserat 

informanterna med fingerade namn samt valt att inte skriva ut om de är poliser eller 

civilanställda. Då jag inte ämnar göra någon skillnad gällande informanternas yrkestitel 

eller befattning, såg jag det som en bra lösning att avkoda deras respektive arbetstitlar. 

Genom att skriva ut geografiska platser ökar förståelsen för läsaren gällande exempelvis 

avstånd och storleksmässiga skillnader som är betydande för att förstå sammanhanget 

och viktiga poänger. Detta hade inte varit möjligt i samma utsträckning om jag avkodat 

materialet så att geografiska platser uteslöts eller fick fingerade namn. Att avkoda om 

informanterna är poliser eller civilanställda kan dock ses som problematiskt eftersom 

det ändå finns viss skillnad, bl.a. i deras yrkesidentiter och kultur. Inledningsvis tänkte 

jag generalisera informanternas yrkestitlar till poliser och civilanställda, men med risk 

för att enskilda individer då ska gå att identifiera såg jag inte detta som ett bra alternativ.  

 

 

5 Resultat och analys 

Givet frågeställningarna “hur har polisarbetet påverkats av polisreformen från 2015?” 

och “vilken betydelse har polisreformen från 2015 fått för poliser och civilanställda 

inom Polismyndigheten och hur kan vi förstå detta?” kommer jag nedan presentera 

resultat och analys utifrån teman som framgått som mest centrala och genomgående i 

materialet. Tillsammans med resultatet presenteras även analys med utgångspunkt i 

egna reflektioner och tolkningar samt teoretiska ramverk och tidigare forskning.  

 

5.1 Resurser och arbetsmängd 

Ett centralt tema som har gått att finna i det insamlade materialet handlar om resurser 

och arbetsmängd. Samtliga informanter berättar att resurser minskat i samband med 

polisreformen. Minskningen av resurser handlar då om färre polisanställda. Resurser i 

form av polisanställda uttrycks av informanterna som den viktigaste och mest betydande 

resursen inom verksamheten. Den uppfattas utgöra en viktig aspekt för att möjligheten 

att utföra arbetetsuppgifter ska finnas. Ekonomiska eller materiella resurser nämns av 

någon informant men framstår inte som central aspekt i samband med polisreformen.  
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Minskningen av resurser i form av polisanställda har resulterat i ökad arbetsmängd för 

informanterna. De berättar att de förväntas utföra samma uppgifter men fördelat på färre 

antal personer. Denna aspekt illustreras av Karl som säger:  

 

[...] Den stora skillnaden idag är att vi är färre som ska göra lika 

mycket, eller vi är färre som ska göra lite mer. Så kan man nog se det. 

 

Det Karl påpekar är att arbetsmängden har påverkats, inte i den bemärkelsen att det 

tillkommit mer arbete för att det exempelvis begås betydligt fler brott eller för att 

väsentligt fler ärenden behöver handläggas efter reformen, utan för att den 

organisatoriska strukturen och resurstillgångarna numera är utformade på ett sätt som 

inte upplevs vara anpassat till de förhållanden som råder i verksamheten. När Karl 

uttrycker att det är färre personer som ska göra lite mer, handlar det alltså om att 

arbetsmängden ökar därför att det är färre personer som arbetar jämfört med tidigare.  

 

Den förändrade resurs- och arbetsmängden innebär förändrade normer för de 

polisanställda eftersom normerna styr hur mycket eller lite arbete som ska göras (Baier 

& Svensson, 2009). Detta betyder att informanterna påverkas gällande hur de känner för 

sitt arbete. Gentemot medarbetare skapas en annan attityd p.g.a. de förändrade 

normerna. Flera informanter berättar om hur gemenskapen mellan kollegor delvis 

försvunnit efter polisreformen, vilket tar sig uttryck bl.a. genom att kollegor inte hjälps 

åt med olika uppdrag på samma sätt som tidigare. Därmed framgår det att den tidigare 

normen att stötta och hjälpa varandra har gått förlorad och ersatts av en ny norm som 

innebär större egenansvar gentemot varje individ - jag sköter mitt, du sköter ditt. För de 

polisanställda betyder detta att det uppstår en problematik därför att den balans som de 

tidigare normerna bidragit med försvinner. Balansen bidrog till att varje individ visste 

vad och hur saker skulle göras. När balansen inte finns uppstår problematik som 

synliggörs genom att de polisanställda uttrycker ett missnöje men även en osäkerhet för 

sitt arbete. De tvingas förändra sitt arbetssätt men det finns ingen tydlighet i hur denna 

förändring ska göras. För informanterna betyder det att det inte finns någon balans som 

hjälper dem att veta vad och hur sakerna ska göras.  

 

Antal polisanställda upplevs blivit färre och informanterna berättar att polisarbetet har 

påverkas av detta. Informanterna menar att de inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter 

i samma utsträckning som de kunde innan reformen. Informanterna utrycker detta olika 

men Saras berättelser visar det tydligt: 
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Ja, men hinder i arbetet är ju att vi inte kan driva ärendena så långt som vi 

har gjort innan, vilket gör att utredningen blir sämre på grund av att de 

inledande förstahandsåtgärderna är så pass viktiga. [...] Man får prioritera 

vilken [vem] som är mest viktig att gripa.  
 

Sara berättar att resursminskningen resulterat i hårdare prioriteringar och att arbetet 

därför inte kan utföras på samma sätt som tidigare. Hon fortsätter senare med en 

beskrivning av en konsekvens till följd av detta: 

 
Alltså på ett sätt har vi ju kommit längre ifrån [medborgarna] under den här 

processen för vi kommer ju inte när folk ringer längre. Så är det ju. Och de 

tröttnar på att ringa…och det förstår man.  
 

Prioriteringarna som görs innebär otrygghet för medborgarna. Medborgarna kan därför 

inte garanteras den hjälp som de bör få. Genom att prioritera ärenden bryter 

informanterna hela tiden mot normen att hjälpa alla medborgare eftersom de ställs inför 

olika val gällande vem eller vilka som är viktigast att gripa eller hjälpa. Detta skapar en 

otrygg arbetsidentitet för informanterna. Arbetsmoralen för de polisanställda är att alla 

ska få hjälp, men nu prioriteras istället ärenden som anses viktigast och mindre brott 

läggs åt sidan. Om det inte finns en tydlig norm för hur prioriteringarna ska göras, 

uppstår förvirring och känslor av meningslöshet. Av det insamlade materialet framgår 

detta vara problematiskt för informanterna eftersom de upplever att de inte kan göra sitt 

jobb ordentligt.  

 

Enligt Sennet (2013) kopplas yrkesidentiteten till arbetsuppgifter och när 

arbetsuppgifterna inte längre kan utföras fullt ut, känner medarbetare meningslöshet 

inför sitt arbete. Detta ger upphov till missnöje eftersom informanterna inte längre vet 

vilken norm de ska följa. Avsaknaden av tydliga riktlinjer gör att informanterna själva 

måste fatta egna beslut. De gamla normerna som tidigare fanns har blivit irrelevanta och 

nya normer har ännu inte hunnit implementerats. Detta normbrytande bidrar till att 

informanterna tycker att verksamheten inte fungerar, eftersom verksamheten inte 

fungerar som den gjorde tidigare och för att de inte kan handla som de brukar göra.  

 

Även Klara lyfter fram ett liknande resonemnag gällande resursminskningen och 

berättar: 

 
[...] för det är som jag säger nu: “jag hoppas innerligt att jag inte får något 

inbrott eller något så jag behöver ta kontakt med polisen för det blir ju 

nedlagt då”.  
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Det som Klara berättar om, och likt citat från Sara ovan, visas tre viktiga aspekter av 

polisarbetet, som till följd av polisreformen inte längre kan tillgodoses på grund av 

förändrade förhållanden: (1) Ett förebyggande arbete kan inte göras i samma 

utsträckning som innan polisreformen. (2) Det finns inte samma möjligheter i den 

utredande fasen. (3) Polisens verksamhet har kommit längre ifrån medborgarna. De tre 

aspekterna återkommer i det insamlade materialet och informanterna berättar att många 

kollegor slutat p.g.a. reformen. Informanterna berättar även att de slutat för att de inte 

längre känner att de kan utföra sitt arbete som tidigare och att chefer inte får ersätta eller 

anställa i samma utsträckning. Detta visar att minskningen av resurser skapar en förlust 

av yrkesidentiteten som finns hos informanterna. De tycks inte längre förhålla sig till det 

meningsskapande som de tidigare haft i sitt arbete eftersom de nu känner att de inte 

längre kan utföra det arbete som väntas av en polisanställd (jfr. Jacobsen & Thorsvik, 

2014). Yrkesidentiteten som förknippas med att arbeta som polisanställd (och kanske 

främst som polis eftersom det är ett yrke som vanligtvis utgörs av tydliga 

arbetsuppgifter - alla vet vad polisen ska göra i samhället) kan de inte längre leva upp 

till de förväntningar som är tillskrivna yrket.  

 

Båda Sara och Klara berättar i ovanstående citat om en otrygghet för medborgarna. För 

informanterna betyder detta en förlust av yrkesidentiteten - att inte kunna hjälpa trots att 

normen är att alla ska få hjälp. Sennet menar att yrkesidentiteten ligger i sociala 

konsekvenser av arbetet (Sennet, 2013). När de sociala konsekvenserna för 

informanterna blir att inte fullt ut kunna utföra sitt arbete, och medborgarna inte alltid 

kan erbjudas den hjälp de behöver eller bör få, blir yrkesidentiteten förlorad. Det 

betyder  att informanterna inte längre känner samma tillhörighet till sitt arbete eller sina 

arbetsuppgifter, vilket leder till känslor av besvikelse och irritation. Annorlunda uttryckt 

av Sandra:  

 
Frustration! [...] förutom att man kanske känner en ökad osäkerhet i sitt 

arbete, man känner sig inte trygg, så känner man sig frustrerad över att inte 

räcka till. Att inte kunna göra de...initiala åtgärder som man vet att man hade 

gjort innan och man vet hade gjort ett bättre utredningsläge. 

 

Situationen som Sandra beskriver är central i det insamlade materialet och tycks vara en 

genomgående känsla av otillräcklighet, att inte kunna göra sitt jobb bra eller leva upp 

till de förväntningar som finns på yrkesrollen. Detta kan vi förstå som att informanterna 

uppfattar verksamheten dåligt skött. När informanterna upplever negativitet över 
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organisationen skapas frustration och ilska i den förankrade, sociala verkligheten på 

arbetsplatsen. Om verksamheten däremot hade upplevts välskött, skulle informanterna 

troligen känna någon form av stolthet över sin tillhörighet (Sennet, 2013).  

Informanterna upplever förändringen dåligt skött eftersom de belyser en problematik 

som handlar om hur de ska utföra sina arbetsuppgifter när de minskade resurserna utgör 

ett hinder. Detta framgår tydligt i materialet och, som nämnt tidigare, berättar flera 

informanter att kollegor slutat eftersom de inte längre kan stå för verksamheten och det 

arbete som bedrivs (eller kanske snarare arbetet som inte bedrivs).  

 

Informanterna uttrycker ett missnöje över organisationen vilket tar sig uttryck i känslor 

av tappat förtroende, maktlöshet, otrygghet och att de inte utför ett korrekt uppdrag 

gentemot medborgarna. Denna känsla uppstår då de tidigare normerna för hur arbetet 

ska utföras blivit irrelevanta och de nya normerna inte hunnit implementeras i 

verksamheten - det uppstår en form av normosäkerhet (Baier & Svensson, 2009:175). 

Det framgår att informanterna inte kan förmedla den trygghet som förväntas i det 

sociokulturella systemet. Organisationen har stora förväntningar på att skapa trygghet i 

samhället, men de har inte förmågan att förmedla denna trygghet eftersom polisanställda 

inte har normer att förhålla sig till. En följd av detta blir att det inbyggda sociokulturella 

systemet med sammanhållning och trygghet havererar (jfr. Ibid:111f). Jag menar att 

detta haveri påverkar informanterna och bidrar till deras uppleva känslor av att inte 

kunna stå bakom verksamheten och dess arbete. Informanternas upplevda känslor tar 

alltså sin grund i att verksamheten inte längre kan förmedla en trygghet så att de 

polisanställda känner sig säkra i sina yrkesidentiteter och kan göra ett bra arbete 

gentemot medborgarna. Detta bidrar till att arbetet påverkas och organisationen behöver 

återskapa tryggheten och sammanhållningen för att verksamheten ska återfå sina 

möjligheter att utföra ett bra arbete. De minskade resurserna behöver därför inte 

nödvändigtvis vara den enda betydande orsaken till informanternas upplevda missnöje 

över den nya verksamheten.  

 

Detta går även delvis i linje med tidigare forskning som menar att polisverksamheten 

tenderar att förändras, men inte för att tillgodose det verkliga behovet av förändring. 

Medarbetare upplever då att förändringen inte görs för organisationens bästa (jfr. 

Holgersson, 2007:226), vilket i denna studie tar sig uttryck genom att informanterna 

talar om förändringen som negativ och organisationen som dåligt skött. Även tidigare 
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forskning om poliskulturen framhåller denna aspekt. Kulturen som råder har en tendens 

att få medarbetare att motsätta sig förändringar (jfr. exempelvis Lee & Jang, 2012; 

Chan, 1996) vilket hjälper till att förstå varför reformen tycks upplevas negativ av 

informanterna.  

 

De minskade resurserna som blivit en följd av reformen har påverkat informanternas 

arbete och skapat motsättningar för deras möjligheter att utföra sina arbetsuppgifter. Det 

beror dock inte på att personal har blivit uppsagd. Vad det således beror på härleds av 

informanterna till att chefer inte längre får (p.g.a. högsta ledningen) anställa i samma 

utsträckning som tidigare. Exempelvis berättar någon informant om flera anställda som 

gått i pension, men att chefen sedan inte fått ersätta deras plats med någon ny anställd. 

Minskningen av resurser härleds av informanterna även till att fler väljer att säga upp 

sig eftersom de inte kan stå för vad den nya organisationen innebär. Slutligen tycks 

organisationsstrukturen vara förändrad och tillgodoser därmed inte de behov som finns 

inom verksamheten. Då organisationsstrukuren har förändrats, verksamheter flyttats 

etc., påverkas informanternas uppfattning om mängden resurser. Förutom att fler slutat 

sedan reformen implementerades och att chefer inte får ersätta personal i samma 

utsräckning som tidigare, menar jag att resurserna numera tycks fördelas på ett annat 

sätt än vad det gjorde tidigare. Givet en förändrad organisationsstruktur, fördelas 

resurser i form av polisanställda annorlunda. Här framgår tydligt att det påverkar 

informanternas upplevelser av att resurserna minskat. Exempelvis har någon informant 

berättat att de innan reformen var sex stycken i en arbetsgrupp, varav de nu är omkring 

fyra. Det framgår av samtliga informanter att medarbetare inte sagts upp i samband med 

polisreformen vilket betyder att de personer som upplevs ha försvunnit från 

arbetsgruppen istället omplacerats. Därför upplever informanterna att resurserna 

minskat, trots att de egentligen omfördelats till andra arbetsgrupper eller områden.  

 

Normer är handlingsdirektiv och fungerar som instrument för att uppnå grundläggande 

värden så som exempelvis trygghet på arbetsplatsen (Baier & Svensson, 2009). När 

normerna på arbetsplatsen således förändras försvinner denna trygghet, vilket 

medarbetare ofta ställer sig frågande till och då uppstår osäkerhet (jfr. Jacobsen & 

Thorskvik, 2014). Denna osäkerhet och otrygghet visas tydligt genom informanternas 

berättelser när de missnöjeförklarar verksamheten och organisationen. Till grund för 
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missnöjet ligger alltså en osäkerhet eftersom de inte längre vet hur de ska handla i sitt 

arbete. 

 
[...] Ett exempel kan vara om man hittar en, en stulen bil, en allmänhet 

ringer in till polisen och säger att 'den här bilen har någon hittat' och det 

visar sig att den är stulen. Här i Växjö så hade vi skickat en polispatrull ut 

till den allmänheten som visar att 'här är bilen och titta där är två fimpar 

som ligger utanför och vi såg någon som sprang härifrån bilen igår.' Så 

har vi jobbat i alla tider [så arbetar de inte längre].  

- Karl 

 

Ur Karls berättelse framgår att det för informanterna redan finns oskrivna normer för 

hur de ska utföra sitt arbete. Polisreformen har således orsakat normbrytande, vilket gör 

att informanterna inte längre kan handla på samma sätt som de anser att de “bör” göra. 

Som en följd av denna normbrytning uppstår konflikt där informanterna upplever hinder 

och frustration för att de vanliga handlingsdirektiven inte längre finns att förhålla sig till. 

De polisanställda vet vilka arbetsuppgifter de har - de ska fånga tjuvar, åka på larm om 

inbrott, handlägga ärenden etc. - men de kan inte göra det på samma sätt som innan, 

vilket beror på att normerna för deras handlande har förändrats. Informanterna upplever 

och uttrycker ett missnöje därför att normerna förändrats. Polisreformen har skapat 

problem på så sätt att polisanställda upplever frustration och irritation (ett missnöje) 

över den nya organisationen och de nya arbetssätt som tillkommit. Detta kan vi förstå 

genom att normerna fungerar som handlingsdirektiv och är starkt implementerade i den 

kultur som finns hos informanterna (jfr. Baier & Svensson, 2009; Ekman, 1999). Jag 

menar att det är problematiskt för informanterna att avvika från deras tidigare arbetssätt 

eftersom det betraktas som normaliteten för hur de ska och “bör” agera i olika 

situationer. Förändringen skapar i sin tur frustration när de inte vet hur de ska handla i 

den nya organisationen, med de nya resurserna och arbetsmängden, eftersom 

handlingsdirektiven är otydliga. Här menar jag även att yrkeskultur, likt tidigare 

forskning framhåller, spelar in (se exempelvis Ekman, 1999). Det framgår på så sätt att 

den yrkeskultur och de normer som finns värderas högre än reformen. Därav 

informanternas upplevda känslor av frustration vid förändring. Informanten Sandra 

berättar under intervjun att “[...] Alltså de som jobbar på golvet [ute i samhället] är så 

desillusionerade”. Citatet visar vad som händer när de rådande normerna bryts och 

polisverksamheten inte längre fungerar som den ska eller brukar. De polisanställda blir 

desillusionerade därför att normerna för hur de ska arbeta har förändrats. Detta kan även 

kopplas till osäkerheten som uppstår vid förändringar, då det ofta förknippas med 
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okända tillstånd för hur det kommer bli i framtiden eftersom det tryggaste är att fortsätta 

med det som redan finns - man vet vad man har, inte vad man får (Jacobsen & Thorsvik, 

2014).  

 

 

5.2  Centralisering och avstånd 

Ett annat tema som är centralt i förståelsen av förändringen är en konflikt kopplad till 

klyftan mellan vad jag begreppsliggör som centrum och periferi (jfr. Sennet, 2013). Det 

innebär att delar av verksamheten blivit centraliserad och flyttad till annan ort i samband 

med polisreformen. Exempel på verksamhet som centraliserats är ledningscentralen, 

vars uppgift är att ta emot samtal från medborgare som ringer in, bedöma prioritering på 

ärendena och sedan skicka polispatruller utifrån prioriteringsgraden. Ledningscentralen 

utgår numera från Malmö, vilket den tidigare inte gjort. Informanterna ser 

centraliseringen som problematisk utifrån flera aspekter. Dels upplevs det ha medfört 

avstånd mellan kollegor och arbetslag, dels påverkat hur de ska eller kan utföra sitt 

arbete. Alla informanterna berättar om problematiken och så här säger Caroline:  

 
[...] Och mycket tror jag är att ledningscentralen har flyttats från Kalmar, 

som den var innan, till Malmö. De har ju sitt sätt att jobba. De är jätte, jätte, 

jätteduktiga och kompetenta på att leda när det blir skarpa grejer och många 

patruller inblandade. [...] Men eftersom det är så mycket jobb som går ut i 

Malmö till exempel, så har de ju fått prioritera det mest viktiga. Men då 

förstår de inte hur det fungerar här, vad vi kan göra. [...] Det fungerar inte i 

Växjö som det gör i Malmö och därför måste man kunna...styra och leda 

detta jobbet här på ett sätt som fungerar här.  
 

Caroline berättar om skillnader mellan Växjö och Malmö och påpekar att skillnaderna 

skapar problem när arbetsuppgifter ska fördelas. En annan aspekt av problematiken med 

centraliseringen berättar Patrik om: 

 
[...] Många grupper är ju placerade på olika ställen. [...] I och med att vi ingår 

i ett område som då heter Sydöstra Götaland, har vi grupper som...där kanske 

två medarbetare sitter här, två i Kalmar, en i Västervik, en i Karlskrona. Vi 

har regionala [grupper] där...kanske sitter i Malmö, Helsingborg, men även 

nationella grupper. Där kanske deras chef sitter i Stockholm och det är lite 

konstigt. Där märker man ju att det liksom blir problem, det blir inte så 

smidigt utan det blir murar som byggs istället: ‘jag jobbar med detta, du 

jobbar med det’.  

 

Det som Caroline och Patrik beskriver ovan visar på två aspekter av problematiken 

kopplad till centraliseringen. Av intervjuer framgår det att centraliseringen, där delar av 
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verksamheten flyttats och samlats i annan ort, hade som syfte att skapa ett mer 

gemensamt arbetssätt och mer enhetlighet i polisverksamhet. Vad det däremot har 

resulterat i är “centrum och periferi”, där centrum i detta fall utgörs av Malmö som 

blivit en central del i styrning och fördelning av arbete. Malmö upplevs styrande och 

informanterna hänvisar ofta till Malmö som “dem”. Periferin blir då Växjö och de 

personer som arbetar där. Informanterna känner inte längre att de kan kontrollera sitt 

arbete och tycker sig endast vara tvungna att förhålla sig till rådande omständigheter.  

 

Enligt Sennet (2013) medför geografiska (och även kunskapsmässiga) avstånd 

ojämlikhet och minskad samhörighet mellan kollegor. Detta skapar problematik 

eftersom en förutsättnig i organisationer är att interaktionen mellan kollegor är 

upprepande eller återkommande samt att de som interagerar är överens om hur och vilka 

saker som ska göras (Ahrne & Papakostas, 2011:25). Jag menar att denna förutsättning 

inte finns nu då de som arbetar i Växjö respektive Malmö inte är överens om hur eller 

vilket arbete som ska utföras. Samhörigheten har minskat i samband med det avstånd 

som skapats efter polisreformen. För informanterna betyder detta att det inte finns 

förusättningar för en god interaktion mellan kollegor, vilket framgår av resultatet när 

exempelvis Patrik berättar att det byggs murar och att ”jag jobbar med detta, du jobbar 

med det”. Detta förklarar även varför informanterna upplever att de enbart är tvungna att 

förhålla sig till omständigheterna och inte kan kontrollera arbetet - den långa distansen 

mellan kollegor i Malmö respektive Växjö skapar hinder för interaktionen. För 

informanterna är det problematiskt att interaktionen inte är god, eftersom det skapar 

hinder i deras möjlighet att göra ett bra arbete. Informanterna har sedan tidigare 

outtalade normer som säger att kollegor hjälps åt och kommunicerar med varandra 

(vilket för dem utgör en viktig del för att kunna göra ett bra arbete). Att avvika från 

denna normalitet blir svårt för informanterna eftersom de tvingas förhålla sig till nya 

beslut där de inte känner sig delaktiga eller trygga. Informanterna blir osäkra i den nya 

organisationen och uttrycker denna osäkerhet genom att missnöjeförklara 

organisationen.  Här syns tydligt hur viktigt det är med en god interaktion för att det ska 

fungera för alla medarbetare i verksamheten och möjliggöra ett bra arbete. 

 

Jag menar även att intervjumaterialet visar en konflikt mellan medarbetarna som utgår 

från Växjö respektive Malmö. Konflikten synliggörs inte av verbal eller fysisk friktion, 

utan visas främst genom att informanterna berättar att “de” (Malmö) inte arbetar på 
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samma sätt som “vi” (Växjö). I situationen som uppkommit efter polisreformen, där 

Malmö upplevs styrande och har en stor inverkan på hur arbetet ska utföras i Växjö, 

talas det om “Malmö” som normbrytare på så vis att de inte handlar och agerar på 

samma sätt som informanterna i Växjö är vana vid. Istället för att känna någon form av 

acceptans över centraliseringen och de nya arbetsförhållandena, upplever informanterna 

exkludering eller att Växjö och Malmö inte tillhör varandra. Ahrne och Papakostas 

(2011) menar att interaktioner inom organisationen måste vara förutbestämda, att de 

som samspelar med varandra gemensamt bestämt hur och vilka arbetsuppgifter som ska 

utföras (Ahrne & Papkostas, 2011). Informanterna upplever inte detta eftersom de 

berättar om Malmö som styrande. Det upplevs inte finnas någon möjlighet för 

informanterna att vara med i interaktionen och vara delaktiga i att bestämma hur och 

vad som ska göras. Anställda vill gärna ha kontroll över vilka som har tillgång till de 

kollektiva resurserna som utgörs av bl.a. medarbetare (Ibid.). Då informanterna berättar 

att de ser Malmö som styrande när det gäller fördelning av arbetsuppgifter, förloras 

kontrollen över delar av de kollektiva resurserna. Informanterna har inte längre 

kontrollen över vilka som får ta del av dem, vilket har betydelse för deras tilllhörighet - 

kontinuitet och förutsägbarhet finns inte på samma sätt som tidigare vilket är en viktig 

del av infromanternas tillhörighet.  

 

Genom att Malmö uppfattas normbrytande “görs” även informanterna i Växjö till 

normbrytare. Detta eftersom Malmö tycks fördela arbetet på ett sätt som informanterna 

inte är vana vid. Polisanställda som arbetar i Växjö måste då ändra sitt arbetssätt och 

utföra uppgifter annorlunda, vilket blir ett normbrott från hur de brukar arbeta. 

Normbrytande är ett återkommande tema i intervjumaterialet och Sara och Helena 

berättar om centraliseringen och problematiken som följer: 

 

[...] ledningscentralen som då är i Malmö har ju en helt annan 

prioriterings...vad ska man säga...hur dem vill använda dem här IGV-

patrullerna [ingripande verksamhets-patrullerna]. Så det är väldigt svårt att 

utföra andra uppdrag som faktiskt måste utföras, till exempel 

handräckningar som inte är akuta och så vidare.  
- Sara 

 
[...] då tycker man liksom att Skåne har jobbat på sitt sätt och vi har jobbat 

på vårt sätt och vårt sätt är mycket bättre [skratt].  
- Helena 

 

Citaten ovan visar tydligt att Malmö ses som normbrytare eftersom de inte arbetar 

utifrån samma arbetssätt som Växjö. Exempelvis upplever Helena att så som de arbetar i 
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Växjö är bättre därför att de alltid har arbetat så. Malmös sätt att arbeta upplevs av 

informanterna främmande och nytt och Helenas berättelse visar att det finns en outtalad 

norm för hur arbetet ska utföras i Växjö. Normerna är styrande och påverkar hur 

informanterna tänker kring sitt arbete och hur de ska utföra sina arbetsuppgifter samt 

vilka arbetsuppgifter de ska åta sig (jfr. Perrow, 2014). Informanterna menar att Malmö 

inte har samma tankesätt kring detta. Denna situation skapar problematik för 

informanterna eftersom handlingsdirektiven som styr samspelet mellan grupper, har 

förändrats. När handlingsdirektiven inte finns, styrs inte heller samspelet mellan grupper 

och det påverkar hur arbetet kan utföras. Att informanterna uttrycker att de nya 

arbetssätten inte fungerar beror således på att informanterna fortfarande vill arbeta likt 

tidigare normsystem. Informanterna visar här en ovilja till förändring eftersom de måste 

avvika från normaliteten för hur de brukar arbeta. Det framkommer även att det inte är 

själva organisationen som medarbetarna är oroliga över, utan oron grundas i att de 

tvingas ändra ett arbetssätt som de är trygga och bekväma att arbeta efter. Informanterna 

värdesätter hur arbetet påverkar den egna gruppen (jfr. Sennet, 2013) och när 

arbetssättet inte tillfredsställer deras syn på arbete uppvisar informanterna ovilja till 

förändringar (jfr. Granér 2004).  

 

Centraliseringen skapar distansering från kollegor och delar av verksamheten. 

Informanterna upplever även minskad kontroll i arbetet. Båda aspekterna genererar 

således i att samhörigheten försvinner och social ojämlikhet skapas p.g.a. avstånd 

(Sennet, 2013). Den sociala ojämlikheten tar sig uttryck genom att informanterna 

exempelvis upplever att Malmö och Växjö arbetar på olika sätt. Detta kan ses utifrån 

Jacobsen och Thorsviks (2014) perspektiv om hur de sociala banden inte längre finns 

och att den arbetsmässiga gemenskapen som fanns tidigare går förlorad, vilket är något 

som även kan skapa motsättningar.   

 

 

5.3 Styrning, ledning och delaktighet 

I ett tidigare avsnitt konstaterades att informanterna inte kan utföra sitt arbete i samma 

omfattning som tidigare p.g.a. minskade resurser och förändrad arbetsmängd. När 

informanterna berättat om den problematiken har det även framgått att styrning och 

delaktighet under förändringsarbetet varit en bidragande faktor till den osäkerhet som 

råder inom verksamheten efter reformen. Chefer upplevs ha en viktig roll vid 



  
 

30 

förändringar eftersom de informerar om hur verksamheten ska styras och utformas. 

Likaså upplevs delaktigheten vara viktig. Någon informant menar att delaktighet i 

förändringsarbetet minskar risken att medarbetare upplever sig “överkörda” av 

verksamheten eller ledningen. Om ledningen bestämmer utan att återkoppla till 

medarbetarnas synpunkter och tankar, uppstår känslan av att bli “överkörd”. Aspekter 

som handlar om styrning och delaktighet har varit återkommande i intervjumaterialet 

och tar sin utgångspunkt i olika perspektiv. Det handlar delvis om vilken betydelse 

styrningen haft under polisreformen samt hur styrningen ser ut efter polisreformen. Det 

handlar även om hur delaktigheten varit under processens gång. Caroline pratar om 

styrning och delaktighet: 

  
[...] det är ju många som tycker att det varit helt tokigt, att man tycker det är 

pinsamt rent av, att, att det varit så dålig ledning och att det kommer så 

cocobeslut som inte är verklighetsförankrade överhuvudtaget. Att man 

[ledningen] liksom inte förstått hur det fungerar ute i området. Vi har ju 

jättemånga erfarna poliser som testat flera olika sätt att jobba och så tar man 

ändå inte hänsyn till deras kunskap och erfarenhet. 
 

Caroline berättar att medarbetare inte upplever sig delaktiga, trots att de har god 

kunskap och erfarenhet som kan förbättra verksamheten. De som har bäst kunskap om 

verksamheten i praktiken är de som arbetar i den, inte nödvändigtvis de som besitter 

maktpositioner. Problematiken blir att det skapas diskrepans mellan över- och 

underordnade inom organisationen (jfr. Perrow, 2014).  Även Helena pratar om styrning 

och delaktighet: 

 
[...] men i stort...det var väl mycket det här att, att det var många frågetecken 

och ingen kunde riktigt svara på hur det skulle vara och ingen riktig 

delegationsordning. Inget riktigt bestämt någonstans kändes det som.  

 

Både Caroline och Helena illustrerar aspekter som visar att de inte upplever sig 

delaktiga i förändringsarbetet. Det framkommer även att styrning och ledning är 

otydligt vilket skapar ovisshet - ingen upplevs veta vad som ska hända och de känner 

sig därför överkörda. Utifrån informanternas berättelser visas här tydligt vikten av att 

vara delaktig och kunna påverka arbetet och hur den nya verksamheten ska utformas. 

Konsekvensen av att de polisanställda inte känna delaktighet leder till ineffektivitet som 

tar utgångspunkt i de beslut som fattats gällande polisreformen. Det resulterar i att 

informanterna inte kan arbeta självständigt, vara flexibla eller involvera egna idéer i 

arbetet. Förvisso måste det finnas en tydlig ledning som fattar beslut och sätter gränser i 

arbetet för vad som ska göras respektive inte ska göras. För att organisationer ska 
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fungera måste det finnas tydlig auktoritet. Genom att tillhöra en organisation åtar sig 

medarbetarna att agera å andras vägnar (jfr. Ahrne & Papakostas, 2011). Denna 

auktoritära sektion kan dock bara finnas och styra till viss del. Det är även viktigt att 

medarbetare själva har möjlighet till självbestämmande för att arbetsgrupper ska kunna 

leverera goda resultat, annars tenderar verksamheten bli trög och ineffektiv (Sennet, 

2013). I vilken utsträckning informanterna är delaktiga har därmed betydelse, inte bara 

för dem själva utan även för verksamheten i stort. Chefer och ledning är styrande och 

beslutsfattande, men har inte alltid bäst insikt i hur verksamheten fungerar praktiskt. 

Bäst insikt har informanterna och deras kollegor eftersom de besitter den främsta 

kunskapen om hur verksamheten fungerar i praktiken (Perrow, 2014). Exempelvis 

genom mötet med medborgaren eller vid gripandet av kriminella.  

 

Vad gäller styrning och ledarskap berättar informanterna att det varit otydligt under 

reformens implementering och att det i sin tur skapat osäkerhet. Det framgår även i 

materialet att det fortfarande råder osäkerhet, vilket kan förknippas med tidigare 

nämnda teman såsom resurser och centrum och periferi. 

 

Det finns ju ett avstånd mellan vanliga poliser och medarbetare och ledning. [...] 

Ledningen kanske inte alltid är så tydlig och kanske inte alltid engagerar så 

mycket. Sen kommer det från högsta ort också, sen förmedlas det bara ner. Så det 

är svårt att få en, vad ska man säga, en vilja att ta emot det. Och det bygger ju på 

medarbetarnas frustration kanske något, att ‘jaha, nu kommer det något nytt igen. 

Vad ska vi göra nu?’. Och dem upplever att dem bara blir pålagda mer och mer.  

- Patrik 

 

Den största skillnaden är väl kanske att man är så uppdelad i gruppen. Att vi sitter 

på så många olika ställen och att man har chefen på distans, att inte chefen sitter 

här så man bara kan gå in och fråga om det är någonting. Man får kanske mejla 

eller ringa och det är kanske svårt att få tag i [chefen] just då.  
- Helena 

 

 

Vad Patrik och Helena berättar om går i linje med vad tidigare forskning menar. Det 

finns en förtroendeklyfta mellan olika hierarkiska nivåer inom polisen som organisation, 

vilket gör att polisanställda måste motiveras till att handla enligt ledningens syfte 

(Granér, 2004). Det visas tydligt i ovan berättelser att medarbetare inte upplevs 

motiverade eller att ledningen inte tycks vara engagerad - det finns ingen vilja hos 

medarbetarna att ta emot de förändringar som förmedlas. Att medarbetarna inte 

motiveras skapar problem för verksamheten eftersom den då inte fungerar som den ska. 
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Av materialet framgår tydligt att de polisanställda är missnöjda eftersom ledningen 

avviker från normer som utgör medarbetarnas trygghet och kontinuitet i arbetet.   

 

Patrik och Helena pratar även om en antydan om vagt ledarskap i organisationen. Det 

vaga ledarskapet medför ovilja hos medarbetarna. Här skulle, likt vad den tidigare 

forskningen menar, poliskulturen kunna spela in. Inom verksamheten finns en utvecklad 

och starkt implementerad kultur som motsätter ledarskapet och väger tyngre än de 

beslut som fattas (jfr. Granér, 2004). Polisanställda har därmed redan en uppfattning om 

besluten, innan de har hunnit fattas. Samtidigt visar mitt intervjumaterial att förändring 

ändå genomförts, inte bara till ytan såsom tidigare forskning framhåller (jfr. Holgersson 

2007), utan genom en ingripande förändring som resulterat i såväl ombildning av 

verksamhet, som  förändringar i arbetssätt etc. Det tyder på att kulturen spelar in och är 

betydande för hur reformarbetet mottas av informanterna. Däremot har kulturen inte 

påverkat så att det skapar tröghet för reformarbetet att genomföras. Detta framgår av 

informanterna oberoende av om de är poliser eller civilanställda.  

 

I detta avsnitt synliggörs att delaktighet och ledarskap samt att chefen finns tillgänlig 

när problem uppstår, har betydelse för medarbetarna inom organisationen. När 

auktoriteten inom organisationen flyttas, och därmed inte finns på plats i Växjö, 

försvinner en viktig förustättning för organisationens möjlighet att fungera (jfr. Ahrne & 

Papakostas, 2011:33). För informanterna innebär detta en instabilitet i ledarskapet som 

påverkar deras möjlighet att utföra sitt arbete när det exempelvis uppstår hinder. Det är 

även en orsak till att det upplevda missnöjet som informanterna känner. Ledning och 

styrning finns inte nära till hands för informanterna eftersom det utgörs av ett 

geografiskt avstånd mellan Malmö och Växjö. För informanterna betyder det att de inte 

får det stöd som de är vana vid och de har därför svårt att veta hur de ska agera i alla 

situationer. När stödet inte finns till handa vid problem tvingas de polisanställda fatta 

egna beslut. De tvingas återigen avvika från den normalitet som de är vana vid, att 

vända sig till överordnad för beslutsfattande, och det skapar en osäkerhet som grundas i 

att de kan fatta fel beslut alternativt agera fel när de inte har ett tydligt ledarskap som 

bestämmer eller normer som tydliggör hur de ska agera. Oron menar jag, bygger på att 

det inte uppkommit nya normer för hur de ska fatta sina beslut utan det tydliga 

ledarskapet. Informanterna arbetar därmed i en ovisshet och osäkerhet som påverkar 

deras yrkesidentitet. Det blir problematiskt att informanterna känner denna osäkerhet 
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och därmed uttrycket sitt missnöje. För verksamheten innebär det medarbetare som 

motsätter sig abetet vilket påverkar det hur bra uppgifter utförs.  

 

Vid organisationsförändringar är det även vanligt att stabila maktförhållanden förändras 

och övergår till nya mönster gällande makt och inflytande. Det kan även betyda att 

maktrelationer blir otydliga och kan skapa osäkerhet  (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Ett 

organisationsteoretiskt perspektiv hjälper oss därför förstå varför ledning, styrning och 

delaktighet upplevs ovisst och otydligt. I processen att genomföra 

organisationsförändringen reorganiseras det stabila mönster som utgör ledningen och 

omflyttningar leder till oklart ledarskap eftersom strukturen i verksamheten är under 

förändring. Att några informanter fortsätter uppleva denna otydlighet kan således 

förklaras med att organisationen fortfarande är i en förändrande fas där alla delar inte 

fallit på plats. Det kan även förklaras med att informanterna har en förutbestämd 

uppfattning om hur ledarskapet är och fungerar, likt tidigare forskning framhåller  (jfr. 

Granér 2004), men att den dåliga upplevelsen och delaktigheten gör sig mer tydlig vid 

förändring eftersom organisationen och verksamheten då är mer sårbar. Denna sårbara 

förändringsfas betyder att de polisanställda upplever mer osäkerhet (jfr. Jacobsen & 

Thorsvik, 2014) och därför är i större behov av tydligt ledarskap för att skapa trygghet. 

Behovet av bra ledarskap och delaktighet ökar därför vid förändringsarbeten.  

 

 

6 Slutsats 

Studiens syfte var att belysa hur polisreformen från 2015 påverkat polisarbetet samt 

vilken betydelse polisreformen haft för poliser och civilanställda inom 

Polismyndigheten. Ett första och centralt resultat som visar hur polisarbetet påverkats 

och vilken betydelse det haft för de polisanställda handlar om minskade resurser. Detta 

är något som samtliga informanter berättar om och utifrån deras berättelser identifieras 

tre orsaker till minskningen: (1) Verksamheten får inte längre anställa eller ersätta 

medarbetare i samma utsträckning som tidigare. (2) Många kollegor slutar som en följd 

av polisreformen eftersom de inte längre kan stå bakom verksamheten. (3) Resurserna 

fördelas annorlunda efter polisreformen. De tre orsakerna bidrar till den upplevda 

resursminskningen inom organisationen och är en följd av 2015-års polisreform, 

eftersom samtliga informanter framhåller att det inte såg ut så innan reformen. Jacobsen 

och Thorsvik (2014) menar att resurser är nödvändiga och viktiga för att 
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förändringsarbetet inom organisationer ska fungera, annars kan inte medarbetare utföra 

sina arbetsuppgifter. Kollektiva resurser är en av utgångspunkter för att organisationer 

ska finnas (Ahrne m.fl., 2008). I intervjuerna framgår det även att när informanterna 

pratar om resurser så ser de människor eller anställda som den viktigaste resursen, 

snarare än ekonomiska eller materiella resurser.  

 

Ett andra resultat visar att det blivit en ökad arbetsmängd och förändringar i hur 

polisanställda kan utföra sitt arbete. Denna förändring hänger samman med 

resursminskningen. Den förändrade arbetsmängden resulterar i att det blir mer arbete för 

att det finns färre polisanställda och för att arbetet inte kan bedrivas i samma 

utsträckning som tidigare. Exempelvis framhåller informanterna distansering till 

medborgarna och att de inte längre kan göra allt arbete som förväntas av yrkesrollen. 

Detta förstås utifrån yrkesidentiteten, men även utifrån normer som styr hur 

polisanställda handlar i olika situationer och är betydande för arbetet. Informanterna kan 

inte förhålla sig till den identitet som hör till yrket eftersom det upplevs vara förändrade 

arbetsförhållanden där informanterna inte längre kan utföra allt arbete som förväntas av 

dem (jfr. Sennet, 2013). Normerna verkar som handlingsdirektiv och vid reformarbetet 

har handlingsdirektiven förändrats. Informanterna kan inte längre agera på samma sätt 

som de gjort tidigare, vilket beror på att reformarbetet förändrat strukturen i 

verksamheten. Såväl yrkesidentitet som normer hjälper oss förstå vilken betydelse 

reformen haft för informanterna.  

 

Polisreformen har även lett till omfördelningar av polisområden, vilket av 

informanterna härleds till den centralisering som gjorts. Genom att samla 

ledningscentralen i Malmö upplever informanterna en distansering eller exkludering 

som främst tycks förknippas med sociala normer på arbetsplatsen. Informanterna kan 

inte längre göra samma arbete som de gjort tidigare, eftersom styrningen från Malmö 

ser annorlunda ut och därmed fördelas arbetet på annat sätt. Det skapas avstånd mellan 

grupperna och när det blir stora avstånd upplevs sociala ojämlikheter (jfr. Sennet, 2013). 

Detta har betydelse för informanterna eftersom det skapas ett centrum och periferi, där 

Malmö ses som styrande och normbrytande eftersom de tolkar situationer annorlunda 

jämfört med Växjö (jfr. Baier & Svensson, 2009). Genom att Malmö upplevs 

normbrytande, blir även informanterna i Växjö normbrytare. De blir normrytare 

gentemot sig själva eftersom de inte längre kan agera på samma sätt som de gjorde 
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innan reformen. Detta skapar problematik för informanterna och kan härledas till den 

kultur och de normer som finns på arbetsplatsen (jfr. exempelvis Stenning & Shearing, 

2005). Kulturen och normerna skapar motsättningar för reformarbetet på så sätt att de 

nya arbetssättet får motstånd från informanterna eftersom det blir ett normbrott.  

 

Det framgår även att informanterna inte känner sig delaktiga i förändringar samt att 

ledarskapet är vagt och delvis otydligt. Informanterna berättar att de känner sig 

överskörda dels för att chefer inte lyssnar på dem, dels för att de inte känner sig 

delaktiga i beslut som ska fattas eller förändringar som genomförs. Detta förstås ur ett 

organisationsteoretiskt perspektiv som visar att styrning och delaktighet ofta blir 

annorlunda i samband med förändringsarbeten (jfr. Jacobsen & Thorsvik, 2014), vilket 

påverkar betydelsen det har för de polisanställda. Det vaga ledarskapet och bristen på 

delaktighet som förknippas med polisreformen har således betydelse för hur 

informanterna upplever att det påverkar deras situation på arbetsplatsen.  

 

Av resultatet visas tydligt att normer är närvarande i informanternas arbete. Då de gamla 

normerna och arbetssätten utgör arbetsmoralen för de polisanställda är det problematiskt 

för dem att avvika från detta. Det skapar osäkerhet eftersom de inte har 

handlingsdirektiv att förhålla sig till. För informanterna betyder detta att det råder 

normosäkerhet som är bidragande till att orsaka deras frustration och missnöje över 

verksamheten. De polisanställda är missnöjda därför att normer bryts.  

 

 

7 Slutdiskussion 

Jag har i studien valt att intervjua polisanställda och inte gjort skillnad på kön eller 

befattning och yrkestitel, eftersom det skulle kräva en annan metodologisk ansats. Det 

hade därför varit intressant att, som vidare forsknings inom ämnet, undersöka om, och 

hur, eventuella skillnader tar sig uttryck. Detta skulle ge en intressant dimension till 

studiens resultat och analys. Som vidare forskning hade det även varit intressant att 

undersöka hur organisationen utvecklar sig. Eftersom polisreformen började 

implementeras under 2015, befinner sig organisationen fortfarande i ett tidigt skede av 

förändingarna. Att undersöka huruvida organisationen och de polisanställda faller 

tillbaka i “gamla vanor” och outtalade arbetssätt som dels styrs av yrkeskultur (jfr. 
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exempelvis Granér, 2004; Chan, 1996; Ekman, 1999), kan ge intressanta bidrag till 

forksningsfältet. 

 

Jag har i min studie utgått ifrån informanter som är verksamma inom Polismyndigheten 

i Växjöområdet. Det förhållningssätt som de uttalar sig om gentemot exempelvis 

Malmö speglar därmed enbart deras upplevelser. Det är därför viktigt att komma ihåg 

att Malmö, och de som arbetar där, kan ha en annan uppfattning om polisreformen, hur 

den påverkat och vilken betydelse den fått för deras arbete och arbetsförhållanden. 

Malmö är även en större stad tillskillnad från Växjö vilket kan påverka hur de förhåller 

sig till polisreformen.  

 

En intressant aspekt att lyfta fram ur materialet är det faktum att det tycks finnas en 

konflikt gällande hur verksameten bedrivs och fungerar. Konflikten uppstår mellan 

ledning och polisanställda. I propositioner framgår att polisen under 2000-talet tilllförts 

ekonomiska resurser för att bl.a. öka antalet poliser och därmed skapa bättre 

förusättningar för det arbete som bedrivs (Prop. 2013/14:110). Mitt resultat synliggör 

inte en sådan aspekt, utan där framgår istället att resurser och polisanställda har minskat. 

Det överrensstämmer inte med vad som framgår i propositioner. Detta går delvis i linje 

med tidigare forskning, som framhåller att effektivitet i polisarbetet snarare tycks handla 

om att förmedla ett intryck av effektivitet och inte att egentligen effektivisera 

verksamheten (jfr. Granér, 2004). Det leder i sin tur till att styrningen får svårare att 

fungera eftersom motivationen hos polisanställda minskar (Holgersson, 2007:177). 

Denna aspekt framgår även i min studie genom att ledning och styrning uppfattas 

otydligt och inte tycks fungera på ett bra och effektivt sätt, vilket främst verkar skapa 

frustration men också minskad motivation då informanter vittnar om att polisanställda 

slutar som en följd av reformen och att informanterna inte förhåller sig till sin 

yrkesmässiga identietet som de gjort tidigare.  

Mina resultat motsäger delvis den tidigare forskningen där det framgår att yrkeskulturen 

har stor betydelse för reformarbeten och där polisen som organisation tenderar att enbart 

förändras till ytan, men där den i grunden fungerar likadant som tidigare (se exempelvis 

Stenning & Shearing, 2005; Holgersson, 2007). Min analys visar motsatta resultat; 

Polisreformen från 2015 har förändrat organisationen mer än till ytan, vilket 

informanterna har konkreta exempel på. Yrkeskulturen är dock fortfarande central i mitt 

material, främst när det gäller synen på förändringar och relationen till ledningen. 
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Poliser ses ofta som missnöjda över sina arbetsförhållanden och svåra att motivera till 

förändring för att det finns en starkt implementerad yrkeskultur. Vad mina intervjuer 

däremot visar är att de polisanställda efter reformen från 2015 har belägg för sitt 

missnöje. Det finns skäl till att de upplever ett missnöje, inte bara på grund av kultur, 

utan för att det skett genomgripande förändringar som påverkat organisationens struktur 

och verksamhet. Detta är en intressant aspekt som bidrar med ny kunskap till fältet och 

som påvisar att det faktiskt går att förändra och att polisanställda inte bara uttrycker ett 

missnöje för att yrkeskulturen väger tyngre.   
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

 

Intervjuguide (semistrukturerad) 

Berätta för informanten om hur du förhåller dig till de etiska principerna och hur 

intervjun är uppbyggd. Intervjun beräknas ta cirka 40-60 minuter.  

Fråga om informanten har några frågor. 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Berätta lite kort om dig själv.  

2. Vilket år gick du ut polisutbildningen? Har du någon annan utbildning alternativt 

vidareutbildning inom polisen?  

3. Hur länge har du arbetat på din aktuella arbetsplats? (Var har du arbetat tidigare?) 

4. Vilken befattning har du? Vilken är din formella titel? Konkreta arbetsuppgifter som 

hör till. 

5. Berätta varför du började arbeta som polis. 

 

Polisreformen 

6. Beskriv hur polisreformen presenterades för dig (syfte, mål, genomförande etc.)? 

7. Berätta hur genomförandet av polisreformen gick till. 

8. Hur fungerar det när nya rutiner, arbetssätt etc. ska införas på din arbetsplats? 

9. Vad var din uppfattning om polisreformen inledningsvis? Varför?  

10. Vad tycker du om polisreformen nu?   

11. Hur togs polisreformen emot av dig? Hur upplever du att den togs emot av dina 

kollegor? 

12. Var polisreformen önskad av dig och dina kollegor? Berätta varför/varför inte.  

13. Varför tror du att polisreformen fått så mycket kritik? 

 

Indikatorer på förändringen 

14. I vilken utsträckning har polisreformen påverkat: Din tjänst? Vilka kollegor du har? 

Vilka dina närmaste chefer är? Hur ni planerar arbetet (dag för dag, vecka för vecka 

etc.)? Är det samma som tidigare? 

15. Är det någon skillnad i ditt arbete nu jämfört med innan polisreformen? Berätta. 



  
 

II 

16. I vilken utsträckning har arbetsmängden förändrats? (Vad gör man mer respektive 

mindre av?).  

17. Upplever du något hinder i ditt arbete? Berätta vad/varför. 

18. Berätta om förhållandet mellan kollegor och ledningen? Har det alltid varit så? 

19. Har du behövt ändra ditt beteende eller arbetssätt efter polisreformen? Om ja: Hur 

då, kan du ge något konkret exempel?  

20. Upplever du att dina kollegor ändrat beteende eller arbetssätt efter polisreformen? 

Om ja: Hur då, kan du ge konkret exempel? 

21. Vilka nya rutiner har uppkommit efter polisreformen? (Exempelvis onsdagsmöten, 

fikaraster, etc.).  

22. I vilken utsträckning upplever du dig delaktig i förändringarna? 

 

Avslutande frågor 

23. Vad tror du om framtiden med den här polisreformen?  

24. Om du stod inför valet att välja yrke idag, hade du valt polisyrket då? Varför/varför 

inte/vad hade du valt istället?  

25. Finns det någon fråga jag inte ställt men som du tycker är viktig? 

  



  
 

III 

Bilaga B Informationsblankett 

 

Informationsblankett till dig som deltar 

Studiens syfte är att öka förståelsen för hur polisarbetet påverkats av 2015-års 

polisreform. Studiens ansats är kvalitativ, vilket innebär att den genomförs i form av 

intervjuer med poliser eller polisanställda. Resultaten kommer sammanställas, tolkas 

och presenteras i en studentuppsats på Linnéuniversitetet i Växjö.  

 

Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att avbryta när som helst under studiens gång. 

Intervjuerna kommer spelas in för att underlätta vid analys. Det transkriberade 

materialet kommer enbart användas av mig i denna studiens syfte. Om du upplever 

någon fråga känslig eller ångrar ett svar i efterhand, har du rätt att avstå att svara 

alternativt dra tillbaka informationen under studiens gång. Ditt deltagande kommer 

anonymiseras så att ingen information kan härledas till dig. Jag uppskattar ditt 

deltagande och det bidrar med viktig och värdefull information till min studie.  

 

Uppsatsen kommer publiceras i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) som en 

offentlig handling när den blivit godkänd. Då kan du och andra personer ta del av 

innehållet.  

 

Har du några frågor får du gärna kontakta mig!  

 

Emma Bruto 

xxxxxxxx@hotmail.com 

07XX XX XX XX 


