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Abstract 
 
Title: The private police – A qualitative study regarding how police officers are 
affected by their work in their personal life.  
Author: Gabriella Hörnlund 
 
 
This study aims to understand how police officers in Sweden are affected by their line 

of work in their personal life. The study is based on qualitative research where the 

empirical material has been gathered from interviews with Swedish police officers. A 

total of eight police officers have contributed to this study.  

 

The main theoretical concept used in this study is Göran Ahrnes notion of the 

“organizational centaur”. Alongside this concept, the essay also covers police culture 

and organizational concept.  

 

The results of this study reveal that several police officers find it hard to combine their 

line of work with their personal life. Not only does the occupation affect the police 

officers themselves, it also affects their family and acquaintances. Moreover, the results 

demonstrate how police officers relate to their profession in their spare time. Finally, the 

results of this study express how changes within the police organization has affected the 

work situation for many police officers in Sweden.  
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1  Inledning 
 

I en rapport från Polismyndigheten (2016) uppmanades chefer inom organisationen att 

”orka stå upp för verksamhetens behov i förhållande till andra konkurrerande intressen 

såsom medarbetarnas familj och fritid”. Rapporten, som behandlade förbättrad 

resursplanering inom Polisen, uppmärksammades i media och kritiserades från flera håll 

– inte minst från poliser i yttre tjänst som betonade sin redan hårt ansträngda 

arbetssituation. Även Polisförbundets (polisens fackliga yrkesförbund) ordförande Lena 

Nitz uttryckte sitt missnöje över rapporten på följande vis; ”man utnyttjar ju redan de 

anställdas lojalitet till sitt uppdrag till bristningsgränsen” (SvD, 8/9 2016).  

 

Det svenska polisväsendet har genomgått en rad olika förändringar de senaste 

årtiondena. Sedan förstatligandet 1965 har det antagit en alltmer centraliserad styrning, 

där makten har fördelats uppåt i organisationen. Den omtalade omorganisationen 2015 

är således en av många reformer (som även den ledde till ett skarpare fokus på ekonomi 

och effektivitet). Polismyndigheten är på många sätt en svårstyrd organisation som 

måste leva upp till både politiska mål och allmänhetens förväntningar.  

 

Ett flertal studier har utförts gällande hur polisorganisationens styrning påverkar poliser 

i deras arbete. I denna studie ämnar jag därför undersöka huruvida poliser i yttre tjänst 

påverkas av sitt yrke i sitt privatliv. Min förhoppning är även att kunna belysa hur 

poliser i yttre tjänst upplever att Polismyndigheten bemöter deras eventuella behov och 

önskemål när det kommer till deras lediga tid.  
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1.1  Syfte 
 
Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur poliser i yttre tjänst  

påverkas av sitt yrke i sitt privata liv. 

 

1.1.1  Frågeställning 
 
I denna studie kommer jag att använda mig av följande frågeställning; 
 
 

•   Påverkas poliser i yttre tjänst av sin arbetssituation i sitt privata liv och hur kan 

vi i så fall förstå och förklara det? 

 

2  Bakgrund  
 

För att få en djupare förståelse för hur poliser i yttre tjänst kan komma att påverkas av 

sitt yrke i sitt privata liv, följer här en bakgrund som redogör för det svenska 

polisväsendet och för de arbetsvillkor som yttre tjänstgörande poliser har att förhålla sig 

till.  

 

2.1  Det svenska polisväsendet  
 
Under 1900-talet genomfördes flera reformer som kom att påverka utvecklingen av det 

svenska polisväsendet. Till en början var den svenska polisen huvudsakligen en lokal 

angelägenhet, men i takt med att statspolisorganisationen infördes på 1930-talet och att 

socialdemokraterna tillträdde makten år 1932, påbörjades en process att öka det statliga 

inflytandet över den svenska polisen (Larsson, Granér & Gundhus, 2014, Andersson & 

Wahlgren, kommande).  

År 1957 genomfördes en polisutredning som pekade på att den lokala förankringen 

inom det svenska polisväsendet försvårade för bland annat utveckling, specialisering 

och samordning (Larsson, Granér & Gundhus, 2014). Det uttrycktes en oro över att 

Sveriges höga antal (småskaliga) polisdistrikt komplicerade samordningen av resurser 

och orsakade ineffektivitet i det polisiära arbetet. I utredningen föreslogs det därför att 

antalet distrikt skulle minskas, samt att svensk polis- åklagar och exekutionsverksamhet 

skulle omorganiseras till att bli statligt styrda (SOU 2005:84, 132). Förslaget ledde till 
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ett riksdagsbeslut som fastställde att den svenska polisen skulle förstatligas från och 

med den 1 januari 1965 (SOU 2005:84). 

Förstatligandet av den svenska polisen innebar ett tydligt centraliserande skifte – det vill 

säga; en förändring som innebar att makten fördelades uppåt i organisationen. Den nya 

styrningen medförde en stor ekonomisk satsning på bland annat motorisering av 

verksamheten och teknisk utveckling (Andersson & Wahlgren, kommande). 

Förstatligandet innebar också att det ekonomiska ansvaret övergick från Sveriges 

kommuner till den så kallade Rikspolisstyrelsen -  vilket resulterade i ett ökat fokus på 

budgetarbete (Andersson & Wahlgren, kommande).  

 

Från år 1965 till en bit in på 1980-talet var polisverksamheten en del av den offentliga 

sektorn som präglades av regelstyrning, som gick ut på att staten satte upp regler för hur 

verksamheten skulle bedrivas. På 1980-talet växte dock en nyliberal politisk ekonomi 

fram, där mål och resultatstyrning (snarare än regelstyrning) kom att genomsyra 

verksamheten (Andersson & Wahlgren, kommande). För polisens del innebar detta att 

staten (istället för att utforma regler), formulerade mål som organisationen skulle arbeta 

för att uppnå. Denna byråkratiska styrningsmodell, även kallad New Public 

Management (NPM), uppmuntrar organisationer att tillämpa en mer affärsmässig 

arbetsmodell, där bland annat ekonomi, effektivitet, ansvar för måluppfyllelse och 

synliga resultat av arbetet anges som centrala värden (Larsson, Granér & Gundhus, 

2014:74).  

 

NPM-styrningen har fortsatt att prägla det svenska polisväsendet. År 2015 skedde den 

största omorganisationen av svensk polis på flera decennier. I propositionen som ligger 

till grund för omorganisationen, beskrevs en avsikt att; 

 
skapa tydligare styrning och bättre förutsättningar för högre kvalitet, 
ökad kostnadseffektivitet, större flexibilitet och förbättrade resultat i 
polisens verksamhet (En ny organisation för polisen 2013/14:110). 

 

 

Ombildningen ledde till en än mer utpräglad centralisering av det svenska polisväsendet 

(Larsson, Granér & Gundhus, 2014:49). De tidigare 21 distrikten, Rikspolisstyrelsen 

samt Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) sammanslogs och blev en 

myndighet: Polismyndigheten. För att leda Polismyndighetens verksamhet utsågs även 

en rikspolischef av regeringen. Den nuvarande beslutsvägen inom den svenska polisen 
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går därmed uppifrån och ner. Makten fördelas således utifrån en tydlig, hierarkisk 

struktur; från rikspolischef till överordnade polischefer, till underchefer på olika nivåer 

och slutligen till polisinspektörer och polisassistenter (Larsson, Granér & Gundhus, 

2014:61).  

 

Omorganisationen (och byråkratiseringen) av polisen har kommit att bli en mycket 

omdebatterad fråga. Många ser svårigheter med att applicera New Public Management-

metoder på polisiärt arbete, eftersom själva polisväsendet är en så kallad 

människobehandlande organisation. Denna typ av organisation har inte ett klart syfte, 

varför det kan bli svårt att utforma- och arbeta efter specifika mål. Därutöver ligger 

själva polisarbetet till hinder för byråkratisering, då det är situationsstyrt och mycket 

varierande (Larsson, Granér & Gundhus, 2014:55–56). Debatten om hur det polisiära 

arbetet ska skötas, har länge präglats av en motsättning mellan centraliserande- och 

decentraliserande krafter. En enad polisorganisation kan fördela resurser på ett sätt som 

en lokalt förankrad polis inte kan, men riskerar samtidigt att gå miste om närkontakten 

med samhället och dess medborgare. 

 
2.2  Arbetsvillkor för poliser i yttre tjänst 
 

Poliser som arbetar i yttre tjänst har det huvudsakliga ansvaret att hantera de händelser 

som rings in till larmnumret 112. Poliser i yttre tjänst (och ambulans) är alltså de första 

som skickas till en brotts- eller olycksplats. Det ingår även i arbetsbeskrivningen för en 

polis i yttre tjänst att denne ska vara synlig och tillgänglig för allmänheten (polisen.se). 

Poliser som arbetar i yttre tjänst kan bland annat övervaka större evenemang, utföra 

trafikkontroller, omhänderta påverkade personer och hantera våldsamma 

familjesituationer (polisen.se). Varje brott kräver dessutom noggrann dokumentation, 

varför en polis i yttre tjänst även arbetar inomhus med rapportering.  

 

Polisyrkets villkor är anpassade efter polisens uppdrag. Poliser i yttre tjänst arbetar 

vanligtvis treskift; vilket innebär att de arbetar natt- dag- och kvällstid. Majoriteten av 

poliser i yttre tjänst arbetar minst varannan helg (polisen.se). 

Eftersom polisverksamheten är händelsestyrd kan polisernas arbetstider komma att 

ändras med kort framförhållning - detta för att verksamhetens behov alltid är avgörande 

(polisen.se). Verksamhetens behov är också avgörande vad gäller polisers arbetsort och 

tjänstgöring. Polismyndigheten har därför rätt att avgöra var en polis ska arbeta och med 
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vilken uppgift. Den svenska Polismyndigheten tillämpar individuell lönesättning. Lönen 

varierar i sin tur på arbetsuppgifter, prestation och ansvar (polisen.se) 

Samtliga poliser har så kallad rapporteringsskyldighet, vilket innebär att om de får 

kännedom om brott (även under sin lediga tid), är de skyldiga att rapportera detta till sin 

förman så snart det kan ske (Polislag 1984:387, 9 §). 

 
3  Tidigare forskning 
 
Nedan följer en forskningsöversikt som fokuserar på två teman: poliskultur i yttre tjänst 

och olika förväntningar på polisen. Jag har främst valt att använda mig av svensk 

forskning i ämnet. Detta för att den svenska forskningen bidrar med en närmare 

förankring till svenska polisers arbetssituation och vilka krav de förväntas uppfylla.  

 

3.1  Poliskultur i yttre tjänst 
 
Poliser som arbetar i yttre tjänst kan beskrivas som polisorganisationens ”fotfolk”, då de 

har det övergripande ansvaret att rycka ut och utföra en mängd olika ärenden under 

dygnets alla timmar (Granér, 2004:47). Deras arbete är mycket händelsestyrt och 

varierande. Därmed står handlingsfriheten hos poliser i yttre tjänst i stark kontrast till 

den i övrigt byråkratiskt lagda polisorganisationen. Därutöver påvisar ett flertal studier 

att poliser i yttre tjänst har en yrkeskultur som skiljer sig från resten av organisationen 

(jfr Granér, 2004 & Stenmark 2005). Begreppet yrkeskultur, definierar Rolf Granér som 

”kollektivt förankrade mönster av innebörder, värderingar och förhållningssätt” (Granér, 

2004:1).  

 

Vad gäller poliser i yttre tjänst, beskrivs ofta en stark kåranda och en inbördes 

solidaritet som bidragande faktorer till en stark yrkeskultur (Granér, 2004:71). Vidare är 

poliserna i sitt arbete obligerade att uppträda på ett särskilt sätt, vilket genererar ett 

gemensamt och förutsägbart handlingsmönster. Att poliser i yttre tjänst uppträder 

likartat, stärker därmed deras förtroende gentemot varandra (Granér, 2004:72). Det 

finns även studier som påvisar att humor och jargong bidrar till att stärka yrkeskulturen 

hos poliser i yttre tjänst. Humorn har i huvudsak två centrala funktioner; dels fungerar 

den som en ”coping”-strategi (ett sätt att hantera en krävande arbetsmiljö), dels bidrar 

den till att öka samhörigheten emellan kolleger (Stenmark, 2005:83). Därtill går det att 

finna belägg för att det bland poliser i yttre tjänst kan förekomma ett slags ”vi och 
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dem”-tänk gentemot allmänheten. Ett sådant förhållningssätt fungerar på många sätt 

som en försvarsstrategi, i den bemärkelsen att det bidrar till att poliser kan distansera sig 

och lättare hantera de moraliska konflikter de ofta ställs inför i sitt arbete (Granér, 

2004:246). Ett ”vi och dem”-tänk kan dock få både positiva och negativa följder. 

Samtidigt som det kan stärka den interna sammanhållningen kan det även orsaka en 

ogynnsam kategorisering av människor (Granér, 2004:246, 250).  

 

Att poliser i yttre tjänst utvecklar en särskild yrkeskultur kan också bero på interna 

förutsättningar (inom organisationen). En rapport över samtalsklimatet inom 

Östergötlandspolisen, påvisar att det även går att identifiera ett ”vi och dem”-tänk 

mellan poliser i yttre tjänst och övriga anställda inom polisen (Wieslander, 2016:48). 

Stenmark (2005) och Wieslander (2016) lyfter bland annat fram utbildningsbakgrund 

som ett skäl till interna konflikter; det vill säga, att det uppstår motsättningar mellan 

polisutbildad och civilanställd personal. Denna motsättning kan exempelvis förklaras 

genom hur poliser definierar sina arbetskamrater. När poliser säger ”kollegor”, menar 

de i hög grad andra polisutbildade – inte juristutbildad polischefspersonal eller 

civilanställda (Stenmark, 2005:82). Ett liknande mönster går att identifiera i Granérs 

studie; där civilanställda upplever att poliser i yttre tjänst anser sig ”veta bäst”, medan 

poliser i yttre tjänst upplever att de är de enda som har förmågan att förstå sig på 

”verkligheten” (Granér, 2004:237).  

 

Vidare kan yrkeskulturen hos poliser i yttre tjänst även förstärkas på grund av 

spänningar i polisorganisationens hierarkiska struktur. Granérs forskning (2004) visar 

på ett bristande förtroende mellan polisledning och operativ personal. Även här lyfts 

utbildningsbakgrund fram som en bidragande orsak till misstroende inom 

organisationen; då poliser i yttre tjänst ofta upplever att chefer med civil utbildning 

saknar adekvat kompetens att leda polisarbete (Granér, 2004:66). Det riktas även kritik 

mot polisutbildade chefer, där bland annat kommunikationsbrister, otydligt ledarskap 

brist på feedback och oförmåga att hantera kritik anges som skäl till missnöje (Granér, 

2004:66). Därutöver kritiserar många poliser chefsrekryteringen, då de anser att 

ledningen föredrar att premiera ”följsamma medarbete” och ”ja-sägare”, snarare än ”de 

som har idéer och synpunkter” (Wieslander, 2016:44). Det riktas även kritik mot 

polisens HR-avdelning, då flera poliser vittnar om att de själva måste täcka upp för 

varandra och ta ansvar för att kollegor ska hinna äta under sina pass (Wieslander, 2016). 
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Därutöver beskriver många poliser att de hellre lägger tiden på att arbeta istället för att 

påtala problemen för chefer och andra ansvariga, eftersom ”inget ändå händer” 

(Wieslander, 2016:62).  

 

Bland poliser i yttre tjänst går det således att identifiera ett normsystem som avspeglar 

gruppens självständighet, både gentemot allmänhet och överordnade. I och med detta 

existerar ett stort behov av sammanhållning och lojalitet inom den egna gruppen. 

Avslutningsvis bör det nämnas att själva existensen av en yrkeskultur (som inte 

överensstämmer med resten av organisationens ideal), vittnar om en begränsning i 

organisationens förmåga att kontrollera sina medlemmar (Granér, 2004:) 

 

3.2  Olika förväntningar på polisen i yttre tjänst 
 
 
3.2.1  Allmänhetens förväntningar  
 
Sedan förstatligandet av polisen 1965 har frågan om decentralisering och polisens 

närhet till allmänheten diskuterats flitigt. En grundläggande tanke med 

decentraliseringen har varit att motverka synen på polisen som en ”symbol för statens 

maktutövning” (Andersson & Wahlgren, kommande). Därför har ett flertal reformer 

genomförts med en gemensam avsikt att dels minska avståndet mellan polis och 

samhälle, dels öka medborgarnas inflytande över polisen (Furuhagen, 2009:61). Målet 

har således varit att öka tillgängligheten och anpassa den polisiära verksamheten efter 

samhällets behov.  

Serviceuppdraget gentemot samhället kännetecknas bland annat av att polisen är 

tillgänglig för allmänheten dygnet runt. De frågor och incidenter som inte tillhör någon 

given myndighet, hamnar således ofta hos polisen (SOU 2007:39, 120).  

 

Därutöver påvisar studier att en New Public Management-styrd organisation medför ett 

större fokus på just service, eftersom en grundläggande idé med NPM är att imitera 

marknaden – som styrs utefter konsumentpreferenser (Aberbach & Christensen, 

2005:226). Inom polisen innebär denna förändring att allmänheten snarare betraktas 

som kunder, än som medborgare (Tengblad, 2009:42). Som ett resultat av detta, 

förändrar allmänheten i sin tur sitt förhållningssätt gentemot polisen - genom att bli mer 

ifrågasättande och mer benägna att ”kräva sin rätt” till hjälp och service (Squires, 

1998:171). Vidare påvisar studier att när den offentliga sektorn betraktar medborgare 
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som kunder, baseras mycket av allmänhetens uppfattning om staten på deras personliga 

tillfredsställelse med de tjänster de mottagit (Aberbach & Christensen, 2005:226). I 

förlängningen kan detta leda till en förskjutning av makt, då polisen måste anpassa sig 

efter medborgarnas önskemål, snarare än tvärtom (Tengblad, 2009:45) 

 

Att allmänheten betraktas som kunder (vars önskningar ska tillgodoses), kan även 

resultera i att polisen ställs inför krav som är oförenliga i relation till den mängd 

resurser som finns att tillgå. Den nya servicekulturen inom polisen kräver således nya 

metoder för att ta reda på vad allmänheten ”verkligen vill ha” och hur man ska kunna 

leverera det (Squires, 1998:172). 

 

3.2.2  Arbetsgivarens förväntningar 
 

Till att börja med bör det förtydligas vad som egentligen menas med polisens 

arbetsgivare. Det är inte så enkelt att det enbart är Polismyndigheten, utan det är också 

dess chefer, andra högre tjänstemän och i förlängningen även politiker (Petersson, 

2015:398). Polisens arbetsgivare förväntar sig inte bara att poliser i yttre tjänst ska 

uppfylla de arbetsvillkor (som beskrivs närmare i avsnitt 2.2), utan förväntar sig även att 

poliserna ska infria följande, grundläggande krav; laglydighet. Detta innebär att de ska 

hålla sig inom myndighetsutövningens ramar och följa dess föreskrifter (Petersson, 

2015:397).  

För att poliser ska utföra sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt utifrån myndighetens 

förväntningar, kan arbetsgivaren använda sig av två olika former av makt; 

belöningsmakt och bestraffningsmakt. Belöningsmakten går i sin tur att dela upp i två 

centrala delar, där den första delen handlar om att använda lönen som en ”morot” för att 

få polisen att handla utefter organisationens förväntningar. Den andra belöningsmakten 

som organisationen kan utnyttja är att locka med ett utökat ansvar eller en befordran 

(Petersson, 2015:75). Vad gäller polisorganisationens bestraffningsmakt, går den att 

koppla till den rapporteringsskyldighet som innebär att poliser är skyldiga att anmäla 

samtliga brott som de får kännedom om. Därutöver har chefer inom polisen en 

skyldighet att anmäla rykten om att poliser skulle ha begått brott (Petersson, 2015:76). 

 

Vidare kan vi identifiera att olika typer av styrningar för med sig olika förväntningar på 

poliser i yttre tjänst. I takt med att den nyliberala politiska ekonomin gjorde entré i 

polisorganisationen på 1980-talet, förändrades organisationen från att vara regelstyrd till 
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att bli mål- och resultatstyrd (Westerberg, 2004). Den nya styrningen ledde bland annat 

till en ökad administration och en förändrad attityd hos arbetsgivaren – som kom att 

förvänta sig bättre resultat för att kunna uppnå mål. Den nya NPM- styrningen innebar 

även ett ökat fokus på ekonomi och effektivisering (Westerberg, 2004). En vanlig 

föreställning inom effektivisering är att lösningen ligger i att minska 

administrationsarbetet – vilket resulterade i att en stor del av polisens 

administrationspersonal sades upp i mitten av 1990-talet. Det visade sig dock att dessa 

arbetsuppgifter inte försvann utan istället kom att tillfalla på annan personal inom 

organisationen – nämligen poliserna (Westerberg, 2004:249). Inom polisen har således 

stora delar av den administrativa personalen minskat, samtidigt som de administrativa 

uppgifterna ökat. Detta har resulterat i att arbetsgivarnas förväntningar på poliserna har 

ökat; då poliserna förväntas utföra samma arbetsuppgifter som tidigare, men med en 

ökad arbetsbörda i form av pappersarbete (Westerberg, 2004:250). I förlängningen blir 

detta en fråga om arbetsmiljö, då en orimlig arbetssituation kan resultera i konsekvenser 

för den enskilde individen, ofta i form av stress och sjukskrivningar (Westerberg, 

2004:250).  

 
 
4  Teoretiskt ramverk 
 
Nedan följer det teoretiska ramverk jag valt att förhålla mig till i denna studie. 

Inledningsvis förklaras organisationsteori utifrån Göran Ahrnes och Apostolis 

Papakostas definition. Därefter beskrivs begreppet organisatorisk kentaur. 

 

4.1  Organisationsteori 
 
En organisation definieras av Göran Ahrne som en ”uppsättning specifika resurser, 

regler, en specifik kunskap om organisationens praktiska detaljer, en konstitution, en 

hierarki och kanske en kultur” (Ahrne, 1993:61). Organisationer utgör det vi kallar 

samhälle och det är genom individers handlingar (å organisationers vägnar) som 

slutligen omvandlas till det vi kallar samhällsprocesser (Ahrne, 1993: 62)  

Organisering kan i sin tur ske i varierande konstellationer; i familjer, stater, företag och 

frivilligorganisationer. Den grundläggande förbindelsen mellan en individ och en 

organisation är en slags tillhörighet (Ahrne & Papakostas, 2014). Att en individ tillhör 

en organisation kan således innebära att individen är en del av en familj, har en särskild 

nationalitet eller arbetar på ett visst företag. Vilka organisationer en individ tillhör är 
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därmed av största vikt för dennes livsvillkor och möjligheter (Ahrne & Papakostas, 

2014). Individen kan också, genom att tillhöra en organisation, förstärka sin egen 

identitet.  

 

Organisationen i sig kan dock inte definieras av de individer som tillhör den, utan det är 

snarare så att en organisation definieras av att individerna i den är utbytbara (Ahrne & 

Papakostas, 2014). Organisationen består alltså ofta av tillfälliga medlemmar – varför 

det är av största vikt att en organisation kontinuerligt kan rekrytera och hitta ersättare 

för att fortsätta existera (Ahrne, 1993:61). Om en person är lätt att byta ut, är det alltså 

gynnsamt för organisationen eftersom den då erhåller en ökad kontroll. Men om en 

grupp individer går samman, kan deras gemensamma kunskaper skapa ett oberoende 

som kan bli svårt för en organisation att byta ut. På grund av detta kan grupperingar 

eller ”team” vara ofördelaktiga för en organisation eftersom de både kan bli svåra att 

kontrollera och svåra att ersätta (Ahrne, 1993:72). 

 

Även om organisationer kan existera i flera olika former, delar de gemensamma 

nämnare i form av kollektiva resurser. Dessa resurser är förbehållna organisationen och 

kan inte ackumuleras på egen hand av enskilda individer. De kollektiva resurserna kan i 

sin tur delas upp i följande tre kategorier; materiella resurser (exempelvis byggnader 

och fordon), individer som tillhör organisationen (medlemmar eller anställda) samt 

symboliska resurser (exempelvis ett känt namn eller ett varumärke som ger 

medlemmarna en högre status) (Ahrne & Papakostas, 2014). Det är oftast tillgången till 

olika typer av resurser som ger människor någon form av makt och motiverar dem att 

stanna kvar i organisationen (Ahrne, 1993:61).  

 

Den slutliga komponenten som definierar en organisation är kontroll. I samtliga former 

av organisationer är kontroll ett ”naturligt inslag” eftersom kontroll uppkommer 

spontant när människor samarbetar på en regelbunden basis (Ahrne, 1993). Själva 

sammanhållningen i en organisation vilar i hög grad på att de individer som tillhör 

organisationen kontrollerar varandra (Ahrne, 1993:71). För att en medlem i en 

organisation ska fortsätta vara medlem och göra sin insats, vill denne försäkra sig om att 

även övriga medlemmar bidrar och utför sina arbetsuppgifter. Detta kan dock bli 

problematiskt då organisationsmedlemmar befinner sig långt ifrån varandra, eftersom 

avståndet försvårar värderingen av varandras insatser (Ahrne, 1993:71). Kontroll inom 
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en organisation är också, som tidigare nämnt, nära sammankopplat med medlemmarnas 

utbytbarhet. Ju lättare en medlem är att byta ut, desto mer beroende blir denne av 

organisationen - vilket i sin tur leder till att organisationen får en ökad kontroll över 

medlemmen i fråga.  

 
 
4.2  Organisatorisk kentaur  
 

När en organisation tar ett beslut eller utför en handling är det inte organisationen i sig 

som utför handlingen – det är människorna i den. Individen utför då en så kallad 

organisatorisk handling, en gärning som i sin tur benämns som en slags social hybrid 

mellan människa och organisation (Ahrne, 1993). En individ som handlar delvis utifrån 

organisationen och delvis utifrån sig själva i egenskap av människa benämner Ahrne 

som en organisatorisk kentaur (Ahrne, 1993:63). 

 

4.2.1  Delvis organisation 
 
När individer handlar på en organisations vägnar sker en uppdelning mellan handling 

och känslor och deras beteende blir mindre ”mänskligt” (Ahrne, 1993: 68). Det går 

dock inte att helt bortse ifrån individens mänskliga egenskaper, även om merparten av 

organisationer strävar efter att minimera dessa egenskaper för att öka kontrollen över 

sina medlemmar. Vilka mänskliga egenskaper en individ har, blir därmed av högsta vikt 

för organisationen när den exempelvis ska rekrytera. Även om organisationen lyckas 

hitta ”rätt” medlemmar, kommer det dock alltid finnas en spänning mellan mänskliga 

egenskaper och organisatoriska krav (Ahrne, 1993:68). Detta problem kan en 

organisation bemöta på två sätt; antingen låta den framtida medlemmen spendera tid i 

organisationens ”hägn” (socialisering) eller inrätta rutiner som vem som helst av deras 

medlemmar kan utföra, det vill säga: öka utbytbarheten (Ahrne, 1993).   

 

För att tydliggöra en organisatorisk kentaurs anknytning till sin organisation kan vi 

undersöka dennes relation till de olika organisatoriska begränsningar som nämns ovan, 

det vill säga; tillhörighet, resurser, utbytbarhet och kontroll. En stark tillhörighet 

uppvisas allra tydligast med hjälp av en uniform eller gemensamma klädesplagg 

(Ahrne, 1993:69). Vidare förstärks individers förmåga att handla på en organisations 

vägnar genom vilka organisatoriska resurser som finns tillgängliga – där bilar och 

vapen anges som särskilt betydelsefulla (Ahrne, 1993:70). Därutöver är utbytbara 
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individer avgörande för att verksamheten inom en organisation ska kunna fortgå. När en 

individ handlar på en organisations vägnar, är denne alltid kontrollerad. Ibland kan 

denna kontroll även innebära att individen måste göra något denne blir beordrad att 

göra (Ahrne, 1993:76). 

 

4.2.2  Delvis människa 
 
En betydande svårighet för samtliga organisationer är att kunna kontrollera sina 

medlemmar, eftersom vissa av dem har personliga intressen och känslor som går emot 

organisationens krav. Utifrån organisationens perspektiv upplevs därför en medlems 

mänskliga sida ofta som ett ”störande inslag” (Ahrne, 1993:73). De mänskliga 

egenskaperna kan nämligen få medlemmarna i en organisation att agera på ett sätt som 

inte går i linje med organisationens regler, som att de inleder en så kallad informell 

relation (exempelvis mellan personal och klient) (Ahrne, 1993:74). Vidare är det ofta de 

mänskliga egenskaperna som får en individ att lämna en organisation. Om en medlem 

upplever att det inte räcker med att anpassa sig eller protestera över outhärdliga 

förhållanden i en organisation, kan det leda till att ”kroppen säger ifrån” och 

medlemmen väljer att bryta upp (Ahrne, 1993:75). Detta uppbrott blir ofta en dramatisk 

händelse, som inträffar efter att individen har försökt anpassa sig i flera år. För många 

blir detta en oförglömlig, avgörande händelse i livet (Ahrne, 1993:75). 

Det bör dock nämnas att det även finns individer som slutligen identifierar sig med sin 

”organisatoriska identitet”, vilket skapar en slags överkonformitet (Ahrne, 1993:73). 

Dessa individer blir auktoritetsbundna och väljer istället att inrätta sig efter 

organisationens normer.  

 

5  Metod 
 

I denna studie har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer. Detta val grundas i min avsikt att ta del av informanternas 

individuella uppfattningar om sitt yrke. Den semistrukturerade intervjun erbjuder en 

möjlighet att ställa följdfrågor, vilket bidrar till en öppen dialog där informanten kan 

tala fritt (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjumetoden innehåller även fasta teman, 

vilket ger en stabil grund för intervjuns riktning (Kvale & Brinkmann, 2014). Jag har 

valt att använda mig av i huvudsak två fasta teman under intervjun; 1) hur 

intervjupersonen förhåller sig till sitt yrke under arbetstid 2), hur intervjupersonen 
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förhåller sig till sitt yrke under sin lediga tid. Dessa teman har dels baserats på 

frågeställningar, dels på inläsning av tidigare forskning och teori. Varje tema har i sin 

tur bestått av ett antal underfrågor som därefter följts upp av följdfrågor.  

Följdfrågorna har inletts med vad och hur snarare än varför. Detta eftersom ”öppna” 

följdfrågor av detta slag bidrar till mer ”spontana och detaljerade beskrivningar snarare 

än spekulativa förklaringar” (Rennstam & Wästerfors, 2015:29). 

För att säkerställa frågornas relevans utfördes en provintervju med en informant innan 

resten av intervjuerna påbörjades. Detta bidrog till en ökad förståelse för hur frågorna 

skulle komma att mottas och huruvida intervjuguiden behövde justeras.  

Jag har valt att inte använda mig av kvantitativa metoder eller observationer eftersom 

målet med min studie är att undersöka polisers personliga inställning till sitt yrke – ett 

ämne som är svårt att observera och/eller mäta statistiskt. 

 

5.1  Urval och genomförande av intervju 
 
I denna studie har jag valt att använda mig av en gatekeeper som arbetar inom 

Polisregion Syd. 

Jag valde att kontakta min gatekeeper mycket tidigt i uppsatsprocessen eftersom jag 

ville ha god tid på mig att komma i kontakt med informanter och därmed kunna samla 

in tillräckligt med material. Min gatekeeper har under arbetets gång bistått mig med att 

komma i kontakt med informanter som i sin tur har tillfrågat ytterligare informanter – 

vilket är en så kallad ”snöbollsmetod” (Eliasson, 2013). Min första tanke var att jag 

ville intervjua informanterna i en privat miljö. Jag insåg dock att det var väldigt svårt att 

boka bestämda tider med informanterna, eftersom de arbetar oregelbundna tider och ofta 

övertid. Detta ledde även till att informanter som initialt var tilltänkta att medverka i 

studien, inte kunde deltaga på grund av övertidsarbete.  

 

De flesta av intervjuerna utfördes därför på en polisstation inom Polisregion Syd, efter 

att min gatekeeper kontaktat poliser som var villiga att ställa upp på en intervju. Jag 

spenderade en dag på denna station och utförde då sammanlagt sex intervjuer. Därefter 

utfördes en intervju hemma hos en av informanterna och slutligen utfördes ytterligare en 

intervju över telefon. Inför varje intervju har jag förklarat syftet med studien och 

presenterat informanten med ett missivbrev. Missivbrevet har antingen skickats som ett 

mms (vid telefonintervjuer) eller presenterats i form av ett utskrivet dokument (vid 

personliga intervjuer).  
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Till en början var syftet med min studie att undersöka eventuella skillnader mellan hur 

poliskvinnor och polismän förhåller sig till sitt yrke privat. Tanken var då att förklara 

hur poliserna skiftar mellan yrkesroll och privat roll, med hjälp utav Erving Goffmans 

rollteori från Jaget och maskerna (1959, utg. 2014). Den eventuella skillnaden mellan 

polismän och poliskvinnor skulle vidare förklaras med Raewyn Collins genusteori. Mot 

bakgrund av detta initiala syfte valde jag att intervjua ett jämnt antal män och kvinnor. 

Ingen övrig indelning gjordes. De inledande åtta intervjuerna utfördes därför med 

informanter som hade skilda uppgifter, det vill säga; informanterna hade antingen inre- 

eller yttre tjänstgöring.    

 

Efter att ha transkriberat de totalt åtta intervjuerna, försökte jag hitta mönster i mitt 

material utifrån mina valda teorier. Jag insåg dock att det inte gick att finna några 

direkta skillnader mellan hur poliskvinnor och polismän förhöll sig till sitt yrke under 

sin lediga tid. Det mönster som gick att urskilja genom intervjuerna handlade snarare 

om organisatoriska förändringar, som i sin tur medförde att poliserna upplevde 

svårigheter med att kombinera arbetsliv och privatliv. Dessa svårigheter uttryckte sig 

främst hos poliser i yttre tjänst. Jag valde därför att stryka de intervjuer som utförts med 

informanter som arbetar i inre tjänst och istället koncentrera mig på poliser i yttre tjänst.  

För att kunna komma i kontakt med fler informanter, valde jag att återigen kontakta min 

gatekeeper, som i sin tur bistod mig med telefonnummer till ytterligare tre informanter. 

Dessa informanter kontaktade jag via sms och förklarade mitt syfte med studien. 

Därefter bestämdes en lämplig tid för intervjun. De tre sista intervjuerna utfördes över 

telefon och transkriberades kort därefter.  

 

Efter att samtliga intervjuer var utförda insåg att jag inte kunde ”tvinga” en teori på mitt 

material. Därför valde jag istället att studera mitt material på djupet och söka efter 

generaliserbara mönster. Jag utgick således från min insamlade empiri för att avgöra 

vilken teori och vilka begrepp som var mest lämpliga för mitt valda syfte; nämligen att 

kunna förklara och förstå hur poliser i yttre tjänst påverkas av sitt yrke i sitt privata liv. 

Mitt val föll på Göran Ahrnes och Apostolis Papakostas organisationsteori, samt Göran 

Ahrnes begrepp organisatorisk kentaur. På detta vis använde jag mig av en så kallad 

grounded theory approach (Creswell, 2014). 
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5.2  Analys av material  
 
I denna studie medverkar sammanlagt åtta poliser (som arbetar i yttre tjänst), varav fyra 

män och fyra kvinnor. Intervjuerna varade mellan 45 och 60 minuter och 

transkriberades kort efter att de utförts.  

Redan under transkriberingen började jag undersöka mitt material och leta efter 

liknande mönster bland svaren. Jag har även kontinuerligt markerat citat som jag funnit 

intressanta i sammanhanget. Utifrån informanternas svar fann jag fyra centrala teman 

som sedan fick ligga till grund för min analys, det vill säga; arbetssituation och 

gemenskap, arbetets påverkan på den egna individen, arbetets påverkan på familj och 

närstående, samt bemötande från ledning.  

I min analys har jag även valt att använda mig av tidigare forskning som behandlar 

poliskultur och olika förväntningar på polisrollen. Forskningen om poliskultur sätter 

min studie i ett sammanhang och bidrar till en djupare förståelse för polisernas 

yrkesidentitet, medan forskningen om olika förväntningar på polisen bidrar till en ökad 

insikt i vilka förutsättningar som poliser i yttre tjänst har att förhålla sig till.   

 
 
5.3  Forskningsetiska principer 
 
Enligt Creswell (2014) är det viktigt att tidigt fundera över de möjliga etiska dilemman 

som kan uppstå under forskningens gång och att kontinuerligt ta hänsyn till etiska 

principer. Vid humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning gäller följande fyra 

forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990). Hur jag kommer att arbeta med dessa fyra 

principer beskrivs nedan; 

 

 1. Informationskravet 

Den första kontakten med varje informant kommer att ske över telefon eller mail (som 

min gatekeeper tillhandahållit) där ett kortfattat syfte över studien kommer att 

presenteras. Innan varje intervju börjar kommer även ett missivbrev delas ut.  

 

2. Samtyckeskravet  

Innan varje intervju kommer intervjupersonerna informeras om att deltagandet är 

frivilligt, konfidentiellt och att det när som helst kan avbrytas. De kommer även 

informeras om att de när som helst, under eller efter intervjun, kan välja att stryka delar 
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av intervjun.  

 

3. Konfidentialitetskravet 

Allt material från intervjuer eller annan information som framkommer under arbetets 

gång och som på något sätt kan identifiera deltagarna kommer att exkluderas från 

studien. Inspelat material, transkribering och anteckningar kommer att förvarats på ett 

sådant sätt att obehöriga ej har tillträde till det. 

 

4. Nyttjandekravet 

Informanterna kommer att informeras om både muntligt och skriftligt (missivbrevet) att 

det insamlade materialet enbart kommer att används för denna studie. 

 

6  Resultat och analys 
 
Mot bakgrund av studiens syfte, samt de frågeställningar jag valt att förhålla mig till, 

har jag valt att dela upp denna resultatdel i följande fyra teman; arbetssituation och 

gemenskap, arbetets påverkan på den egna personen, arbetets påverkan på familj och 

närstående samt bemötande från ledning. Dessa teman har även framstått som mest 

centrala i intervjumaterialet. Jag kommer att presentera mitt resultat tillsammans med 

min analys, som i sin tur utgår ifrån tidigare forskning och teoretiskt ramverk.  

 
6.1  Arbetssituation och gemenskap 
 
Arbetssituationen för poliser i yttre tjänst beskrivs av informanterna som övervägande 

ansträngd. Flera informanter vittnar om många timmars övertid, både genom inringning 

och att de behöver stanna kvar efter arbetspass. Övertidsarbetet beskrivs dock ofta som 

en ”del av jobbet” och verkar accepteras av merparten av informanterna. Därutöver 

omnämns även en ”övertidspärm” eller en ”övertidslista” som de kan skriva upp sig på 

när de kan tänka sig att arbeta extra, vilket upplevs som positivt. Det bör dock nämnas 

att alla informanter inte arbetar övertid i samma utsträckning.  

Ett gemensamt, återkommande problem som uttrycks vad gäller övertidsarbetet är då 

det efterföljer ett nattpass – vilket intervjuperson 8 beskriver som särskilt ansträngande;  
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för inte alls så längesen så fick jag fyra timmars övertid efter ett 
nattpass… det var inte roligt. Dels känner jag att jag gör ett dåligt jobb 
efter att ha varit vaken en hel natt och ska jobba fyra timmar till… Och 
sen så tar det psykiskt, för att dagen försvinner. Eftersom jag ska göra 
ett nattpass till så måste jag hem och sova 8 timmar. Och då är det i 
princip bara hem, sova och gå upp och åka till jobbet. 

 

 

Vidare går det att identifiera en skillnad i informanternas inställning till övertidsarbete 

baserat på vilken typ av arbetsuppgift det gäller. Övertidsarbete i yttre tjänst beskrivs 

ofta som en nödvändighet och många informanter uttrycker även att de känner ett 

ansvar gentemot målsägare och kollegor. Informanterna anger i långt högre grad att de 

arbetar övertid för att ställa upp för just kollegor, snarare än för organisationen som 

helhet. Vad gäller övertidsarbete i form av avrapportering och skrivande upplevs dock 

som ett nödvändigt ont. Intervjuperson 6 förklarar hur den skriftliga delen av arbetet 

kan vara mycket tidskrävande; 

 
ibland så är det ju jättemycket att göra och i vissa ärenden går det ju inte 
att vänta till dom andra kommer utan då måste man hjälpa till (…) Har 
man då en gripen med sig in eller som man omhändertar och man måste 
skriva allting… man kan inte vänta till dagen efter för då sitter dom… 
och då ska det till åklagaren (…) och det är mycket skrivande… man 
önskar dom hade pratat med varandra… systemen.  

 

 

Rapporteringen kan således inte ”skjutas upp” till förmån för någon annan uppgift, utan 

måste ske för att ärendet ska vidare till andra instanser. Avrapporteringen upplevs 

resultera i många övertidstimmar. Detta kan kopplas till den ökade byråkrati (och 

administration) som bland annat omnämns av Larsson, Granér & Gundhus (2014) och 

Westerberg (2004). Informanten efterlyser även i sitt uttalande, ett samarbete mellan 

olika ”system” – vilket kan tolkas som att det upplevs vara långa avstånd mellan olika 

myndigheter (i detta fall Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten). Enligt Ahrne 

(1993) kan ett sådant avstånd försvåra värderingen av varandras insatser – vilket i 

förlängningen kan resultera i att individer förlorar viljan att prestera.   

 

Vidare uttrycks en dubbelhet hos flera informanter när det kommer till själva 

yrkesutövningen. Samtidigt som arbetet i yttre tjänst upplevs som både spännande, 

roligt och varierande, uttrycker även informanterna en svårighet i att tillgodose 

allmänhetens krav och behov. Informant 6 förklarar;  
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folk ringer in om allt… även om det är två kor på vägen… Ja, för att det 
inte ska bli en trafikolycka så måste vi ta in dom jävla korna eller börja 
ringa runt eller köra runt och fråga ”är det dina kor?” och folk tycker 
alltså – har ni inget bättre för er? Ska ni inte lösa morden i Malmö? Den 
frågan hör jag ganska ofta (…) Har ni inget bättre för er? 

 
 
 
Detta uttalande går att förstå utifrån två olika avseenden; dels genom det serviceuppdrag 

som polisen har gentemot samhället, dels genom den New Public Management-

inspirerade styrningen inom Polismyndigheten. Polisens serviceuppdrag gentemot 

samhället kännetecknas av tillgänglighet – och eftersom den beskrivna incidenten inte 

tillhör någon övrig, given myndighet hamnar den således hos polisen. Att allmänheten 

däremot ifrågasätter polisens arbete och fördelning av resurser kan snarare kopplas till 

effekter av New Public Management; det vill säga, att allmänheten betraktas som 

konsumenter och ser sig därmed själva som kunder (Aberbach & Christensen 2005, 

Tengblad 2009, Squires 1998). Motsättningar mellan polis och allmänhet i fråga om hur 

det polisiära arbetet ska skötas kan även leda till en ”vi och dem”- känsla uppstår mellan 

de båda grupperna (Granér, 2004).  

 

Därutöver går det att dra flera paralleller mellan yttre tjänstgörande polisers 

arbetssituation och deras upplevda samhörighet. De poliser som arbetar på en mindre ort 

vittnar i långt högre grad om en stark gemenskap än vad poliser på större orter gör. 

Informant 2 förklarar fördelarna med att arbeta på en mindre station; 

 
där jag är just nu, där är det ju väldigt bra sammanhållning tycker jag 
(…) Och sen är det ju en ganska liten polisstation och alla känner alla 
mer eller mindre och det bidrar väl också till en mer familjär stämning, 
eller vad man ska säga… Vi tar hand om varandra på ett sätt som man 
kanske inte hade gjort om det hade varit större, utan då ser kanske var 
och en till sig själv. 

 

 

I detta uttalande går det att identifiera en inbördes solidaritet som i sin tur bidrar till en 

stark yrkeskultur (Ahrne & Papakostas, 2014). Det visar också på en stark tillhörighet – 

som enligt Ahrne & Papakostas (2014) är en ”grundläggande förbindelse” mellan 

individen och organisationen. De informanter som arbetar på en mindre station upplever 

ofta att de har ”klarat sig” relativt väl i relation till reformer och omorganiseringar.  
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De som arbetar på större stationer vittnar emellertid om det motsatta; att 

omorganiseringar (särskilt år 2008 och 2015) har lett till en minskad sammanhållning, 

då arbetsgrupper splittrats och många valt att sluta. Att polisorganisationen väljer att 

dela på arbetsteam kan vidare förstås som ett sätt för organisationen att utöka kontrollen 

av sina medlemmar, då grupperingar inom en organisation kan utveckla ett oberoende 

och bli svåra att ersätta (Ahrne, 1993).  

 

Gemensamt för samtliga informanter är att de vittnar om en gemenskap som är särställd 

från resten av organisationen. Informant 5 förklarar vilka motsättningar som kan 

existera mellan poliser i yttre och inre tjänst; 

 
… där jag jobbar, där är nästan alltid den känslan ”vi mot dom”, fast att 
skolan lär ut att det inte ska vara så, utan de lär ut att vi ska vara 
empatiska och ödmjuka och objektiva mot dom vi jobbar med… så det 
ska absolut inte vara ”vi mot dom” men eftersom vi är så hårt ansatta, 
utarbetade, och har för få resurser så blir det… det blir en tajt 
sammanhållning med dom som är i yttre tjänst… man håller ihop. [de 
som arbetar i inre tjänst] har inte den stressen på samma sätt. Dom blir 
inte spottade på…det är ingen som skriker på dom och dom blir inte 
anmälda för tjänstefel.  

 
 
Sammanhållningen hos poliser i yttre tjänst förstärks därmed på grund av de anser att 

ingen annan i organisationen förstår sig på deras arbetssituation. Här kan vi dra en 

parallell till Granérs (2004) forskning som pekar på att poliser i yttre tjänst anser sig 

arbeta i ”verkligheten” på ett sätt som inre tjänstgörande poliser inte gör. I likhet med 

Stenmarks (2005) forskning, definierar även informanterna i denna studie ”kollega” 

som andra polisutbildade (och i synnerhet yttre tjänstgörande sådana). På detta vis 

förefaller poliser i yttre tjänst vara en slags organisation inom organisationen.  

Informanterna uttrycker en stark lojalitet till den egna gruppen och uppger att de ofta 

”täcker upp” för varandra och ser till varandras välmående. Informant 1 förklarar hur 

tuffa arbetsförhållanden även kan stärka samhörigheten dem emellan; 

 
ibland är det väldigt tufft att behöva stå utomhus under årets kalla 
månader… och jag tycker ändå att det kan bidra till att man får en ännu 
tätare sammanhållning när man tänker på varandra, att man inte ska 
behöva stå och frysa onödigt länge (…) vi är måna om varandra och ser 
till att skydda varandra (…) vi har bara varandra ifall det skulle hända 
något. 
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I uttalandet ”vi har bara varandra” vilar även en antydan om att den övriga 

organisationen brister i tillsyn (över arbetet i yttre tjänst). Detta går att koppla till 

Wieslanders (2016) rapport, där flera poliser vittnar om att de själva måste ta ansvar för 

att alla ska hinna äta under arbetspass. Att verksamhetens styrning inte alltid samverkar 

med yttre tjänstgörande polisers arbetssituation är ett problem som flera informanter 

påtalar. Informant 4 anser att felet ligger i att organisationen anställt individer med civil 

utbildning; 

	  
alltså, huvudproblemet hos oss… ledningsproblemet hos oss, det är nog 
att man har tagit in folk som inte är poliser, som inte förstår hur själva 
polisarbetet går till, och så sätter man dom på att bestämma hur 
poliserna på gatan ska göra… det blir jättefel, för dom har ingen aning 
hur det fungerar i verkligheten. 

  

Detta uttalande kan vi direkt koppla till Granérs forskning (2004), som påvisar att yttre 

tjänstgörande poliser upplever att civilt utbildade chefer saknar adekvat kompetens att 

leda polisarbete - vilket i sin tur även förstärker känslan av ”vi och dem” mellan poliser 

i yttre tjänst och chefer i organisationen.  

 
 
6.2  Arbetets påverkan på den egna individen 
 
 
Ett genomgående tema som uttrycks i informanternas berättelser, är att polisyrket 

påverkar dem i deras privata liv – vare sig de vill eller inte. Många beskriver hur de ofta 

försöker tänka på att separera arbete och fritid men att det stundtals upplevs som 

omöjligt. På många sätt slits de mellan två olika identiteter eftersom de själva 

identifierar sig både med sig själva som privatpersoner och rollen som polis. En 

anledning till detta kan vara att informanterna känner en mycket stark tillhörighet till 

polisorganisationen. Denna känsla av tillhörighet kan även förstärkas på grund av att 

poliser bär uniform i sitt arbete (Ahrne, 1993). Vidare låter polisorganisationen sina 

medlemmar ta del av distinkta resurser. Dessa resurser kan vara materiella; som 

exempelvis polisbilar, vapen, polisbricka och tillgång till olika slags register (det bör 

även nämnas att individen inte hade kunnat tillskansa sig dessa resurser på egen hand). 

Resurserna kan också vara av en symbolisk natur; där själva rätten att titulera sig som 

just ”polis” kan tillskriva individen högre status (Ahrne & Papakostas, 2014). 

Tillgången till resurser är ofta avgörande för att individen stannar kvar i organisationen, 

eftersom de attribuerar individen makt (Ahrne, 1993:61). Vidare utmärks polisyrket i 
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yttre tjänst av en utbytbarhet (som beskrivs mer ingående i avsnitt 6.3). Slutligen 

kännetecknas polisorganisationens kontroll av sina medlemmar bland annat genom att 

organisationen har rätt att beordra sina medlemmar att utföra särskilda arbetsuppgifter – 

och har dessutom rätt att besluta om var individen ska utföra dem. Organisationens 

kontroll över individen förstärks därutöver genom rapporteringsskyldigheten (se avsnitt 

2.2 och 3.2.2). Polisyrkets organisatoriska begränsningar är således utformade på ett vis 

som stundtals suddar ut gränserna mellan individens arbetsliv och privatliv – något som 

flera informanter vittnar om.  

 

Intervjumaterialet påvisar att flera informanter uppvisar ett förhållningssätt som går att 

likna med Ahrnes (1993) definition på en ”organisatorisk kentaur” – det vill säga; 

informanterna uppvisar en hållning som är en slags korsning mellan organisation och 

människa. Detta illustreras bland annat genom att flera informanter uttrycker att de 

”alltid är poliser” eller att de upplever svårigheter med att ”släppa jobbet” då de är 

lediga. Därutöver beskriver flera informanter att de ofta tar ”polisblicken” med sig hem 

– det vill säga; de begrundar sin omgivning utifrån sin yrkesroll. Informant 6 förklarar 

att detta ofta sker per automatik;  

 
man tittar ju… går du på köpcentrum så kollar du konstigt på folk som 
ser ut som knarkare eller tjuvar liksom… det gör du automatiskt (…) 
man vill vara beredd så att man inte sitter och skärmar av helt liksom 
(…) och så helt plötsligt så kommer det en väktare springandes efter 
någon som man har missat helt… så det är nog lite… man scannar av 
stället där man är. 

 

Att informanterna använder sig av ”polisblicken” under sin lediga tid, kan även liknas 

med vad Ahrne (1993) benämner som en organisatorisk handling; det vill säga, att 

människan utför handlingen på organisationens vägnar. När individen utför en sådan 

handling, omvandlas denne således till att bli en ”social hybrid” mellan människa och 

organisation (Ahrne, 1993). Ytterligare en (organisatorisk) handling som många 

informanter vittar om är att de tar med sig sin tjänstetelefon hem. Denna handling 

illustrerar ett beteende som är synnerligen utmärkande för en ”organisatorisk kentaur”; 

eftersom användandet av tjänstetelefonen under ledig tid i sig är en slags 

sammansmältning av människa och organisation. Informanterna uppger att de främst tar 

med sig telefonen hem för att de vill hålla sig uppdaterade, vara tillgängliga för sina 

kollegor och för samhället i stort. Informant 7 förklarar; 
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när jag går och lägger mig så tittar jag ibland [på telefonen] …det gör 
jag (…) jag vill nog ändå kunna bli nådd… för det är ju ändå så…även 
om jag inte tror att den risken är så stor… men om det sker något 
väldigt allvarligt eller liknande så ska vi ju kunna börja jobba direkt. 

 
 
Tjänstetelefonen kan i sin tur liknas med vad Ahrne & Papakostas (2014) benämner 

som en materiell resurs. Telefonen kan således bidra till en känsla av makt, på samma 

sätt som polisbilen eller polisbrickan kan. Den blir också ett uttryck för tillhörighet och 

den starka lojalitet som många informanter känner inför både sitt yrke och sina kollegor.  

 

Vidare vittnar flera informanter om att deras yrkesval stundtals påverkar dem på ett 

negativt sätt. En del informanter upplever att yrket har förändrat deras personlighet och 

att de inte längre har samma intressen som de hade innan de började arbeta som poliser. 

Orsaken till detta uppges vara att informanterna ofta får hantera påverkade individer i 

sitt yrke – varför vissa drar sig för att exempelvis gå ut på krogen. Informant 8 förklarar; 

 
det enda som jag upplever är att jag inte tycker det är kul att gå på 
krogen längre… jag tycker det är jobbigt med fulla människor, fulla 
okända människor (…) så om kompisarna frågar så säger jag nej… jag 
kan komma ut och ta en drink men sen går jag nog hem…  

 

De informanter som dock väljer att gå ut och träffa nya människor, förklarar att de ofta 

får försvara sitt yrkesval och diskutera olika aspekter av det eftersom det anses vara ett 

”laddat” ämne. En del informanter upplever även stundtals att de tvingas stå till svars 

för hela Polismyndigheten. Informant 7 förklarar; 

 
en och annan har ju frågat: ”hur fan kan du göra såhär när du är 
polis?”… då får man ju förklara… det var ju inte jag som var där… bara 
för att jag är polis kan jag ju inte ta ansvar för vad han eller hon gjorde 
(…) och så får man ju förklara att (…) jag blir ju inte förbannad på alla 
frisörer i Sverige för att en frisör klippte mig dåligt… det får man ju 
liksom förklara för dom…  

 

Detta går vidare att koppla till New Public Management-styrningen inom det svenska 

polisväsendet, där allmänheten bör betraktas som kunder snarare än medborgare 

(Aberbach & Christensen 2005, Tengblad 2009). Detta kan i sin tur leda till att 

allmänheten börjar betrakta sig själva som kunder och förändrar sitt förhållningssätt 

gentemot polisen och blir mer ifrågasättande (Squires, 1998). Informantens uttalande 

vittnar om en allmänhet som på många sätt betraktar poliser som representanter för ett 
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serviceföretag. Om allmänheten är missnöjda med den service de erhållit från Polisen, 

riktar de således sin kritik på en individ som får företräda hela myndigheten – vilket kan 

jämföras med exempelvis ett klagomål till ett företags kundtjänst. 

 

Vidare går det att identifiera en skillnad i informanternas möjligheter att handskas med 

allmänhetens klagomål (eller önskemål) utifrån om de är i tjänst eller privat. När de är i 

tjänst kan de inte avsäga sig sitt serviceansvar gentemot medborgarna – vilket de 

emellertid kan då de är lediga; genom att inte berätta vad de arbetar med.  

 

Ett flertal informanter förklarar att de ofta undanhåller vad de arbetar med eller uppger 

ett annat yrke i mötet med okända människor. Detta gör de främst för att undvika frågor 

och diskussioner. Informant 1 förklarar;  

 

jag upplever väl ändå att vårt yrke har en viss... vad ska man säga… 
en viss förväntning på sig… jag upplever att så fort jag berättar för 
människor att jag jobbar som polis så tycker jag att det är nånting i 
sinnesläget som förändras (…) på något sätt så upplever jag att folk  
drar öronen åt sig och blir lite mer vaksamma på vem jag är…hur jag 
agerar… hur jag väljer att uttrycka mig… jag upplever att de blir mer 
dömande (…) och jag tycker det är så jäkla skönt att slappna av istället 
och skita i det… och säga att man jobbar på kontor istället…  
för att kunna ha en kul kväll.  

 

Från detta uttalande kan vi även dra en parallell till den NPM-inspirerade idén om att 

polisens arbetssätt ska genomsyras av service. Vi kan även identifiera en slags 

förskjutning av makt från polisen till medborgarna; eftersom informanten upplever att 

denne måste anpassa sig efter medborgarnas önskemål, snarare än tvärtom (Tengblad, 

2009). Detta kan vidare förstås genom att flera informanter vittnar om att de känner sig 

skyldiga att besvara medborgarnas frågor, även om de är lediga. Att inte berätta vad de 

arbetar med kan därför fungera som en slags ”sköld” emot allmänhetens kommentarer 

och förfrågningar.  

 

Andra informanter förklarar att de väljer att inte berätta om sitt yrke eftersom de anser 

att de då blir ”dömda” på förhand. Många klargör att de inte vill bli sedda som ”poliser” 

utan som privatpersoner. Informant 5 förklarar;  
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jag vill att dom ska lära känna mig för min person och min 
personlighet… jag vill inte att dom ska döma mig för mitt yrke (…) de 
får en helt annan bild… ett helt annat förhållningssätt till en när de vet 
att man är polis… det blir inte avslappnat… det blir inte alls avslappnat 
(…) vissa blir ju mer reserverade (…) alltså jag väntar alltid med att 
berätta vad jag jobbar med tills att personen har fått en chans att lära 
känna mig. 

 

Detta går att koppla till att yrkestillhörigheten kan liknas med en symbolisk resurs, 

vilken ger medlemmar i en organisation en högre status (Ahrne & Papakostas, 2014). 

Genom informantens uttalande kan vi dock förstå att denna symboliska resurs inte alltid 

är önskvärd då den kan ha en negativ effekt.  

 
 
6.3  Arbetets påverkan på familj och närstående 
 
 
Flertalet informanter uttrycker att deras yrkesval även kan påverka deras närstående på 

ett negativt sätt. Den främsta anledningen till detta uppges vara informanternas 

arbetstider. En del informanter förklarar att de väljer att inte boka in något samma dag 

som de jobbar, eftersom de inte vet om de kommer behöva arbeta övertid. Informant 6 

beskriver hur övertidsarbete på helgen kan komma att påverka familjen och att vardagen 

kanske hade varit lättare att hantera för ett par där båda är poliser; 

 
…jag tror att det värsta är nog helgerna faktiskt… för då väntar ju 
sambon och dottern hemma liksom… att jag ska komma och att vi ska 
göra nånting… eller äta något... och det är väl mest då dom blir 
drabbade… och ja (…) ibland blir du skickad på något ärande precis i 
slutändan och det är inte så poppis (…) det är det… man får ju ångest 
(…) om en polis är tillsammans med en annan polis så hade det nog 
varit mer förståeligt… för då är det ju samma sak för den andra.  

 

 

Det bör nämnas att flera informanter förmodar att privatlivet hade varit mer hanterbart i 

en relation med en annan polis eftersom de anser att en annan polis hade ”förstått”. 

Följaktligen kan vi identifiera ett problem som både yttrar sig på arbetsplatsen och i 

informanternas privata liv – nämligen att de anser att de som inte arbetar som poliser (i 

yttre tjänst) har svårt att förstå sig på yrket (jfr. Granér, 2004). Just förståelse är ett ord 

som många informanter återkommer till när det kommer till att kombinera arbetsliv och 

yrkesliv. Flera informanter är nämligen beroende av att vänner och familjemedlemmar 

har förståelse för deras arbetssituation. En del informanter förklarar att de måste ha en 
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”back-up-plan” för att få vardagslivet att fungera. ”Back-up-planen” kan exempelvis 

innebära att någon närstående kan hämta barn på förskola eller ta hand om ett husdjur 

om informanten behöver arbeta övertid.  

 

Vidare anser flera informanter (som inte har barn) att de inte skulle kunna skaffa familj 

och samtidigt arbeta kvar i yttre tjänst. Detta beror främst på långa och varierande 

arbetspass men också på en upplevd oberäknelighet i yrket, som yttrar sig i politiska och 

organisatoriska beslut. En polis i yttre tjänst kan bli kommenderad att arbeta på annan 

ort (på grund av ett politiskt beslut) – vilket informanterna anser hade kunnat försvåra 

livssituationen avsevärt för en familj eller ensamstående förälder. På grund av dessa 

anledningar finns det även informanter som uppger att de hellre hade bildat familj med 

någon som inte arbetar som polis. Informant 1 förklarar; 

 

…jag tror faktiskt att jag kommer välja någon som inte är polis av den 
anledningen… att jag gärna vill kombinera jobb och fritid… och inte 
bara ha jobb i tankarna hela tiden… sen tror jag också att det kan vara 
jättesvårt när två poliser har… ja, skaffar familj tillsammans… att få 
ihop det rent logistiskt… att båda två jobbar treskift… att båda två får 
övertid… kanske båda två kommer vara borta julafton… och nyår. 

 

 

Vidare kan arbetet som polis föra med sig beteenden som kan ställa till problem i 

privata relationer. Ett av dessa är den så kallade ”polisblicken”. Detta beteende 

förefaller inte vara ett problem (eller något som informanten är medveten om) förrän en 

närstående påtalar det. Flertalet informanter beskriver hur deras familjemedlemmar ofta 

blir besvikna eller upprörda om de exempelvis spanar efter kriminella eller gör ett 

ingripande under sin lediga tid. Informant 2 beskriver hur det yrkesmässiga beteendet 

kan komma att påverka privata relationer; 

 
vi skulle köra på semester i somras och då hamnade vi bakom en bil… 
som körde väldigt konstigt tyckte jag… men min sambo reagerade inte 
alls… men jag la mig bakom bilen bara för att se alltså… vad som 
skulle hända (…) jag la mig bakom bilen för att se hur den agerade… 
och då gick det i ganska varierande hastighet och min sambo blev lite 
irriterad för jag låg där och körde så sakta och så… i 80 på en 110-
väg… men jag sa bara att jag skulle kolla hur den bilen körde… och då 
blev min sambo lite irriterad… för att [sambon] tyckte att vi hade 
semester liksom. 
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Även informant 7 beskriver negativa effekter av ”polisblicken”; 

 
… det var den saken som jag var tvungen att slappna av lite med… och 
sluta göra… för jag gick runt och jobbade när jag var ledig… och det 
tog ju på förhållandet och det privata med min sambo (…) det var en, 
två, månader som jag fick tänka: ”nej, nu ska jag inte titta”… jag sa 
aktivt till mig själv: nu tittar jag inte… nu tittar jag inte… nu tittar jag 
inte. 

 

I dessa båda uttalanden är det tydligt att informanterna slits mellan två olika sociala 

mönster; det mänskliga och det organisatoriska. Episoderna vittnar således om ett 

beteende som är klart kännetecknande för en ”organisatorisk kentaur”. En intressant 

iakttagelse är att detta beteende inte förefaller vara ett problem (eller något som 

informanten är medveten om) förrän en närstående påtalar det.  

Utifrån organisationens perspektiv upplevs individens mänskliga sida ofta som ett 

”störande inslag” (Ahrne, 1993), medan det i det vardagliga livet förefaller vara tvärtom 

– då flera informanter vittnar om att deras ”organisatoriska” sida komplicerar privatlivet 

och relationer.  

 

Avslutningsvis uppger flera informanter att de har gått miste om vänskaps- eller 

kärleksrelationer på grund av sitt yrkesval. Orsakerna till detta är flera; bland annat 

anges åsikter (som inte upplevdes förenliga med polisrollen), inkompatibla arbetstider 

(där informantens varierande arbetstider utgjorde ett hinder för relationen) samt oro 

inför arbetssituationen (där informantens partner oroade sig för riskerna med 

polisarbetet). Informant 3 förklarar hur det kan vara svårt att inse (i stunden) att det 

möjligen är själva polisyrket som är orsaken till att relationen inte håller;  

 

med facit i hand… när man är i det… är det nog svårt men när man 
reflekterar över det såhär i efterhand så kan man ju säga det (…) 
alltså… om man jobbar varannan helg i princip (…) man kan ju säga i 
relation också… att man har blivit mer… man upplevs mer… eller jag 
upplevs (…) som mer känslokall… eftersom min gräns av vad som är 
hemskt till exempel… den är ju mycket högre än vad nån har som 
kanske inte upplevt vad jag har upplevt… och det är ju enkelt då…  
att partnern (…) känt att jag inte tar dom på allvar… kanske att jag inte 
lyssnar tillräckligt.  
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6.4  Bemötande från ledning 
 
Även om informanterna är införstådda med att det är verksamhetens behov som är 

avgörande i många aspekter av deras arbete, efterlyser flera av dem en ökad förståelse 

och välvilja ifrån ledningen. Flera informanter vittnar även om att de känner sig som ett 

”nummer” som lätt kan ersättas. Att en organisation består av utbytbara medlemmar är 

dock enligt Ahrne (1993) en förutsättning för att organisationen ska kunna fortsätta 

existera. Utbytbarheten är även ett sätt för organisationen att kunna kontrollera sina 

medlemmar (Ahrne & Papakostas, 2014). 

 

Vidare uttrycker flera informanter, i likhet med Wieslanders (2016) rapport, att HR 

(Polisens Human Resource; som bland annat hanterar personalfrågor) uppvisar en 

okänslig och likgiltig attityd till deras förfrågningar och synpunkter. Informant 4 

förklarar att en fråga kan skickas runt i organisationen för att ingen vill besvara den och 

att HR inte tar det mänskliga perspektivet i beaktning; 

 
…tyvärr är det så med HR… det är väldigt politiska svar man får när 
man pratar med dom… det är ingen som vill ta i nånting… och så 
skickar man det vidare till någon annan chef och så frågar den chefen i 
sin tur: ”varför kommer du till mig med detta - det är ju deras 
uppgift”…så att den organisationen där uppe i den här myndigheten är 
katastrof (…) det är siffror på ett papper… och det är liksom inte såhär 
att man tänker att det är människor man jobbar med… utan ”vi tar några 
där och skickar dit, så blir det bra”… och så skiter man i 
konsekvenserna… det är ju därför så många har sagt upp sig. 

  

Här kan vi identifiera vad Ahrne (1993) beskriver som en ”spänning” mellan mänskliga 

egenskaper och organisatoriska krav. Vi kan även urskilja direkta konsekvenser av de 

reformer som resulterat i affärsmässiga styrningsmodeller inom polisväsendet. Ett 

tydligt exempel på detta är att informanten upplever att ledningen går efter ”siffror” 

istället för att ta hänsyn till arbetstagarna i egenskap av människor. Vidare kan vi genom 

informantens uttalande uppfatta att det förefaller vara långa avstånd mellan olika 

positioner i organisationens struktur. På detta vis kan varken HR eller poliser i yttre 

tjänst värdera varandras arbete eller insatser (Ahrne, 1993). För den enskilde anställde 

på HR innebär detta således att denne inte kan utveckla någon personlig anknytning till 

poliser i yttre tjänst – vilket går i linje med organisationens strävan; nämligen att 

minimera sina medlemmars mänskliga sidor (Ahrne, 1993). För den enskilde polisen i 

yttre tjänst innebär dock det långa avståndet att de kan bli förflyttade utan hänsyn till 
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varken arbetsliv eller privatliv. På frågan om hur informanten hade ställt sig till en 

oönskad kommendering svarar Informant 8 på följande vis;   

 
…då hade jag inte heller varit rädd för att säga upp mig… tyvärr… och 
det är inte för att jag inte trivs… utan jag trivs jättebra på mitt jobb… 
med det jobbet jag har nu… men så gärna vill jag inte vara polis så att 
dom ska kunna… så att dom ska tro att dom kan göra vad dom vill (…) 
på HR-avdelningen finns det noll förståelse… hos oss känner dom att 
dom kan flytta oss som schackpjäser. 

 

Detta uttalande går att koppla till vad Ahrne (1993) anger som den mest avgörande 

orsaken till varför en individ väljer att lämna en organisation – nämligen individens 

mänskliga egenskaper. Om individen upplever att det inte längre går att anpassa sig eller 

protestera över förhållanden i en organisation, kan det leda till att medlemmen väljer att 

bryta upp (Ahrne, 1993). Att informanten uppger att polisens HR-avdelning har ”noll 

förståelse” kan tolkas som att informanten upplever att det inte tjänar något till att påtala 

problem, vilket också uttrycks i Wieslanders (2016) rapport.  

 

Vidare uttrycks en oro från de informanter som arbetat länge inom yrket, att de 

grundläggande krav som ställs för att ens komma in på Polishögskolan är oförenliga 

med ett fungerande privatliv. Informant 3 menar att alla som vill bli poliser mer eller 

mindre tvingas kryssa ”ja” på frågan om de kan tänka sig att arbeta i hela Sverige; 

 
och kryssar du nej där… ja då kommer du inte in på Polishögskolan… 
så alla kryssar ju ”ja” ju… sen om det är sanningen det kan man ju 
undra… Och då får man ju dom poliserna man förtjänar… tänkte jag 
säga… då får man ju inte dom som har familj och dom som prioriterar 
eller värderar att bo hemma… utan ja… lite slarvigt uttryckt så får du ju 
singelfolk… killar som är i tjugoårsåldern som vill… ja, som kan tänka 
sig att göra vad som helst och jobba var som helst… bara det är lite 
fräckt sådär… så det är ju ett jättestort problem. 

 

Vi kan således identifiera en initial överenskommelse mellan organisation och individ 

som kan komma att bli svår för individen att hålla. I förlängningen kan detta leda till 

stark motsättning mellan individ och organisation som kan resultera i att individen 

avsäger sig sitt medlemskap i organisationen.    
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7  Slutsats 
 
Frågeställningen som formulerades inför denna studie är följande; 
 
 

•   Påverkas poliser i yttre tjänst av sin arbetssituation i sitt privata liv och hur kan 

vi i så fall förstå och förklara det? 

 
Samtliga informanter i denna studie har på olika sätt uttryckt att de påverkas av sitt yrke 

i sitt privatliv. Intervjumaterialet påvisar att orsakerna till detta är flera.  

 

Genom att studera hur det svenska polisväsendets har förändrats de senaste årtiondena, 

kan vi identifiera ett antal organisatoriska reformer som har lett till en ökad 

centralisering och en mer affärsmässig styrning av verksamheten (så kallad New Public 

Management). Från att från början ha varit en regelstyrd organisation, har polisväsendet 

utvecklats till att bli en alltmer mål- och resultatstyrd verksamhet. Detta har bland annat 

medfört en ökad byråkratisering av yrket. Den affärsmässiga styrningen har också 

resulterat i att organisationen utmärks av så kallade konsumentpreferenser – varför 

allmänheten har kommit att betraktas som kunder snarare än medborgare. I praktiken 

har detta i sin tur ökat kravet på att polisen ska vara serviceinriktad.  

 

Intervjumaterialet påvisar att merparten av informanterna upplever den ökade 

byråkratiseringen som mycket negativ. Många informanter anser att den så kallade 

avrapporteringen tar alldeles för lång tid och att de hellre hade lagt den tiden på att 

arbeta ute i samhället. Avrapporteringen resulterar även i att många informanter tvingas 

arbeta övertid. Denna ökade arbetsbelastning påverkar inte bara informanterna själva 

utan även deras familjer och andra närstående.    

 

Vidare vittnar intervjumaterialet om en mycket stark yrkeskultur bland informanterna. 

Många uppger att de känner en stark samhörighet med sina kollegor, som bland annat 

yttrar sig genom att de ställer upp för varandra och ser till varandras välmående på 

arbetsplatsen. Många informanter uppvisar även ett beteende som befinner sig i 

gränslandet mellan organisation och människa. Detta kan bland annat förstås genom att 

polisväsendet är en resursstark organisation som dessutom erbjuder sina medlemmar en 

stark tillhörighet.  
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Intervjumaterialet påvisar dock att polisernas ”organisatoriska” beteende kan 

komplicera deras privatliv i den bemärkelsen att familjemedlemmar och andra 

närstående kan uppleva obehag eller irritation då poliserna använder sin ”polisblick” 

under sin lediga tid. Vidare uttrycker flera informanter att deras yrke upplevs vara ett 

”laddat ämne” som många vill diskutera - vilket de stundtals upplever som 

ansträngande. Många informanter väljer därför att inte berätta vad de arbetar med, för 

att kunna ”känna sig lediga”. En del informanter upplever också att de inte längre har 

samma intressen som de hade innan de började arbeta som poliser.  

 

Därutöver upplever flera poliser i yttre tjänst att ledningen inom polisorganisationen 

inte beaktar deras synpunkter och önskemål. De uppger att de känner sig som en 

”schackpjäs” eller en ”siffra” som ska flyttas runt efter myndighetens (och politikers) 

önskemål, utan hänsyn till deras arbets- eller livssituation. Detta påverkar även 

informanternas privatliv, då flera av dem upplever att den yttre tjänstgöringen är 

oförenlig med ett familjeliv. Merparten av de informanter som har barn, uttrycker att de 

är beroende av en så kallad ”back-up-plan” för att kunna kombinera arbetet med 

privatlivet.  

 

Avslutningsvis uttrycks det även en oro för att denna svårighet (att förena polisarbetet 

och privatlivet) i förlängningen kan leda till att det i slutändan endast kommer att vara 

unga män som kan (och vill) arbeta som poliser i yttre tjänst.  

 

8  Avslutande diskussion 
 

Denna studie påvisar att individer som arbetar som poliser i yttre tjänst påverkas av att 

sitt yrke i sitt privata liv. Många gånger uttrycks denna påverkan som negativ. En 

legitim fråga i sammanhanget kan därmed vara varför poliser väljer att jobba kvar inom 

myndigheten. Svaret på den frågan kräver möjligtvis ytterligare en studie, men 

intervjumaterialet i denna studie pekar på följande, möjliga anledningar; poliser 

upplever en mycket hög känsla av tillhörighet, känner ett stort ansvar inför kollegor och 

samhället i stort, dessutom arbetar de i en resursstark organisation (som tillhandahåller 

resurser som de inte kan tillskansa sig någon annanstans).  
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På grund av dessa ovan nämnda anledningar, kan poliser i yttre tjänst även uppvisa ett 

förhållningssätt som kännetecknar en ”organisatorisk kentaur”, det vill säga; deras 

beteende kan komma att bli en slags korsning mellan organisation och människa.  

 

Den kanske mest intresseväckande detaljen i denna studie handlar om att det inte verkar 

vara ett problem för en informant att utföra handlingar på polisorganisationens vägnar 

förrän en familjemedlem eller närstående påtalar det. Anledningen till detta kan vara att 

individen då ställs inför två olika sociala mönster som är svåra att förena. Möjligen är 

det också därför som många informanter uttrycker att det hade varit ”lättare” att dela 

livet med en annan polis – eftersom det hade inneburit att de endast hade behövt 

förhålla sig till ett socialt mönster.  

 

Ytterligare en viktig aspekt av polisarbetet som framkommit i denna studie, är att flera 

informanter upplever sin arbetsbörda som mycket tung och att de inte heller får adekvat 

hjälp från den del av polisorganisationen som ska se till deras bästa. En del informanter 

upplever att de känner sig som en ”siffra” som lätt kan bytas ut. En risk med detta (som 

även informanter uttryckt) kan därmed bli att organisationen hela tiden behöver fylla på 

med nya medlemmar medan de äldre och mer erfarna väljer att säga upp sig. 

 

Avslutningsvis påvisar denna studie att yttre tjänstgörande polisers arbete och privatliv 

faktiskt kan vara ”konkurrerande intressen”. År 2016 uppmanades chefer inom 

Polismyndigheten att orka ”stå upp för verksamhetens behov” i förhållande till polisers 

familjer och fritid. Istället för att sträva efter att åtskilja dessa delar av en individs liv, 

hade det möjligen varit en bättre idé att undersöka hur arbetssituationen för poliser yttre 

tjänst skulle kunna förändras så att de kan kombinera sitt arbetsliv och privatliv på ett 

tillfredsställande sätt.   
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8.1  Förslag till vidare forskning 
 

 

•   Det hade varit intressant att genomföra en kvalitativ studie över de individer 

som valt att lämna polisyrket, för att skapa en tydligare bild av relationen mellan 

individ och polisorganisation. 

 

•   Det hade varit intressant att undersöka hur medias bild av poliser påverkar dem i 

deras privata liv.  

 

•   Det hade varit intressant att utföra en kvantitativ studie över hur poliser i yttre 

tjänst upplever att deras yrke påverkar dem i deras privata liv.  

 

•   Det hade varit intressant att utföra en komparativ studie över hur polisyrket 

påverkar poliser i yttre, respektive inre tjänst.  
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Bilagor 
 
Bilaga A Intervjuguide (semistrukturerad) 
 
 
INTERVJUGUIDE 
 
 
Förhållningssätt till arbetet: 

 

1.   Hur kommer det sig att du valde att arbeta som polis? (Allmänt om bakgrund, 

utbildningsplats, år i tjänst, befattning, lite om arbetsuppgifter) 

 

Civilstånd: 

 

1.   Berätta lite om dig själv. Vad har du för civilstånd? Singel/I ett 

förhållande/Sambo/Gift.  

2.   Om i relation: Vad arbetar din partner med? 

3.   Om i relation: Vilken inställning upplever du att din partner har till ditt yrke? 

 

Förhållningssätt till arbetet: 

 

4.   Hur skulle du beskriva sammanhållningen inom polisen? 

5.   Vilka egenskaper skulle du säga är de viktigaste för en polis? Varför? Finns det 

egenskaper som är mindre bra att ha enligt dig? Berätta. 

 

6.   Som polis kan du få arbeta i hela Sverige, tänker du på att du någon gång skulle 

kunna bli flyttat till ett arbete på en annan ort? Hur ser du i sådana fall på det? 

(Om informanten har blivit förflyttat till annan ort, berätta) 

 

7.   Om du inte hade velat bli flyttat hade du kunnat resonera kring det med de som 

bestämmer? 

8.   Har det hänt att du fått arbeta utöver ordinarie arbetstid? Hur hanterar du det? 

9.   Har det hänt att du blivit inringd på din fritid för att du behövs på arbetet? (Hur 

hanterar du det?) 



  
 

II 

10.  Vad ser du för framtidsmöjligheter inom polisen? Vad är din dröm att arbeta 

med? Hur ser du på dina utvecklingsmöjligheter?   

 

Förhållningssätt arbete/privatliv: 

 

11.  Vilka är de vanligaste frågorna du brukar få från omgivningen, när du berättar 

att du arbetar som polis? 

12.  Har du någon gång valt att inte berätta att du arbetar som polis? I så fall, i vilket 

sammanhang? 

13.  Har du någon gång upplevt att en person varit negativt inställd till att du arbetar 

som polis? Hur förhåller du dig i så fall till det? 

14.  Vad gör du på din fritid? Umgås du mycket med andra poliser på din fritid? Om 

Ja, hur kommer det sig? Om nej, hur kommer det sig? 

15.  Tänker du ofta på ditt yrke i ditt vardagliga liv? På vilket sätt? 

16.  Har du ”polisblicken”? 

17.  Hur upplever du att det går att kombinera yrkesliv och privatliv? 

18.  Upplever du att du får anpassa ditt privatliv för att arbeta som polis? Om ja, på 

vilket sätt? Om nej, skulle du kunna tänka dig att göra det? 

19.  Har du upplevt att du kan gå miste om en vänskaps-eller kärleksrelation på 

grund av ditt yrke? Är det något du funderar på? 

20.  Om du skulle fortsätta att arbeta i yttre tjänst hur tror du att det skulle påverka 

ditt privatliv? 

 

Avslutning: 

Avslutar med att fråga om informanten undrar över något eller har några frågor. 
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Bilaga B Missivbrev 
 
 
Först vill jag tacka dig för att du ställer upp på denna intervju! 

Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur poliser förhåller sig till sitt 

yrke privat. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta 

intervjun eller hoppa över frågor du inte vill svara på. När som helst under studiens 

gång kan du välja att dra tillbaka hela eller delar av ditt deltagande. Din intervju 

kommer att spelas in för att underlätta vid analys. Det insamlade materialet kommer 

enbart att användas till denna studie och det är endast jag och ingen annan som har 

tillgång till det. När studien är klar kommer det inspelade materialet att raderas. Du är 

helt anonym och personlig information kommer att anonymiseras så att ingenting från 

din intervju kommer att kunna spåras tillbaka till dig.  

När materialet är analyserat och sammanställt kommer det att användas till en 

studentuppsats i sociologi på Linnéuniversitetet.  

När studien är klar kommer den att publiceras på DIVA (Digitala Vetenskapliga 

Arkivet) så att du kan ta del av den. 

 

Har du några frågor eller behöver komma i kontakt med mig i efterhand finns jag 

tillgänglig på telefon och mail.      

 

Gabriella Hörnlund 

 

Telefon: 07X XXX XXXX                    

Mail: gh222dt@student.lnu.se 

 


