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Sammanfattning 

 

Den här studien har utförts inom Polismyndigheten i Region Syd. Syftet med det har varit 

att ta reda på vilka olika identiteter som uppenbarade sig hos poliser och civilanställda och 

om de uppvisade några skillnader med avseende på identitet. Civilanställda med olika 

profession och poliser arbetar tillsammans. Vi var intresserade av att undersöka om de 

identifierade sig med varandra eller om identiteterna kunde härledas till polis respektive 

civilanställd. 

 

Vår ansats har varit deduktiv och i undersökningen har vi utgått från tidigare framforskad 

teori på området. Vi har gjort 8 stycken kvalitativa djupintervjuer med utvald personal inom 

polismyndigheten i två olika län, på tre olika orter. 

 

De skillnader vi främst fann var att vissa ärenden enbart kan hanteras av poliser och att 

poliserna därmed har en gemensam nämnare som inte omfattar någon annan. Vi upptäckte 

också att kårandan till vissa delar omfattar de civilanställda men inte i alla sammanhang. 

Ytterligare upptäckt vi gjorde var att civilanställda som arbetade i nära relation till poliser 

kände en större samhörighet och identifikation med poliser. Det var en faktor som påverkade 

deras identitet. 

 

Vi anser att en liknande studie av större omfång där flera poliser, civilanställda och fler orter 

inkluderas kan vara en möjlig ingång för vidare forskning. Att även inkludera ett 

ledarperspektiv kan gynna vidare studier.  
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1  Inledning 

1.1 Bakgrund 

Civilanställda har länge förekommit inom polismyndigheten. Polismyndigheten har sedan lång 

tid tillbaka utnyttjat specifik kompetens från civilanställda för olika typer av polisiära 

arbetsuppgifter eftersom en polis inte besitter kunskap för att utreda alla typer av ärenden. 

Stenmark (2005) framhåller att civilanställda förekommer i hög grad inom polismyndigheten 

men att civilanställda huvudsakligen utför administrativa arbetsuppgifter, även om 

civilanställda förekommer på andra funktioner som till exempel brottsutredare. Chess (1960) å 

sin sida menar att det inom polismyndigheten sedan lång tid tillbaka förekommit civilanställda 

men att då har de huvudsakligen varit begränsade till administrativa uppgifter och uteslutits 

från arbetsuppgifter av polisiär karaktär. Dock har tiderna förändrats och det har även antalet 

civilanställda inom polismyndigheten liksom vilka typer av arbetsuppgifter de kan och får 

utföra (polisen, 2017). Stenmark (2005) hävdar att poliser har uppfattningen att vissa positioner 

inom polismyndigheten kräver ett tankesätt som poliser erhåller genom sin specifika utbildning. 

Förhållningssättet skapar intressekonflikter inom polismyndigheten (Stenmark, 2005). 

Civilanställda utgjorde vid den tidpunkt då Stenmark (2005) genomförde sin undersökning en 

fjärdedel av polismyndigheten och den siffran är idag större om man ser till totala antalet 

civilanställda inom polisen. Inom polismyndigheten är 29 599 personer anställda. Av dem är 9 

858 civilanställda, det vill säga en tredjedel. Andelen av de civilanställda som inte arbetar med 

HR, kommunikation eller ekonomi är 6 571, alltså en knapp fjärdedel (polisen, 2017). 

 

En genomgripande omorganisation inom polismyndigheten genomfördes den 1 januari 2015. 

Från att ha varit 21 stycken polisdistrikt med samma indelning som våra svenska län, bildades 

istället en polismyndighet bestående av sju regioner (Schoultz, 2013). Intentionen var att få ett 

mer enhetligt arbetssätt ur ett nationellt perspektiv. Organisationen skulle arbeta på samma sätt 

var än i landet man befinner sig, vilket inte tidigare varit fallet. Ett argument som hörts är att 

‘om vi jagar brottslingar i Kalmar län, skall vi inte bli tvingade att lämna över till exempel 

Blekinge läns poliskår och deras specifika arbetssätt vid länsgränsen utan kunna följa dem ända 

till landsgränsen oavsett län’ för att fritt återge ett uttalande från en presstalesperson inom 

polismyndigheten vid en telefonintervju i januari 2017. 
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Vad är polis och vad är civilanställd? 

Polisyrket innebär att efter avslutad utbildning erhåller den examinerade ett tjänstekort att 

använda som bevis för kompetensen polis. Tjänstekortet kallas ibland även för polislegitimation 

även om just polisyrket inte är något legitimationsyrke, det finns bara 21 stycken 

legitimationsyrken och polis är inte bland dem (socialstyrelsen, 2017). Polis är ett yrke med 

utmärkande befogenheter. Till exempel får endast poliser hämta personer till förhör, 

frihetsberöva. De får också, om husrannsakansorder utfärdats, utföra husrannsakan. 

Husrannsakan innebär i korthet att lagligt undersöka någons hem eller lokaler. En polis är den 

enda som kan ha stöd i lagen för att skada en annan människa och polisens uppgift är att 

upprätthålla lag och ordning. Polisers unika befogenheter regleras i Polislagen §10 (riksdagen, 

2017). Polisyrket är ett uniformsyrke, med vilket menas att poliser i yttre tjänst bär uniform som 

signalerar deras yrkestillhörighet och befogenheter. Den personal som arbetar inom 

polismyndigheten och som saknar polisutbildning, har vi här valt att kalla civilanställda. 

Civilanställda inom polismyndigheten är anställda utifrån sin profession och kan vara alltifrån 

jurister till journalister, administratörer och personalvetare. 

 

Att påverka identiteten 

Rekryteringen av civilanställda inom polismyndigheten har ökat samtidigt som ett antal poliser 

valt att lämna organisationen av olika anledningar (polisen, 2017). Rekryteringen av 

civilanställda har lett till att andelen civilanställda har ökat i förhållande till andelen poliser och 

följaktligen har den ena personalgruppen vuxit i förhållande till den andra på grund av antalet 

poliser som valt att sluta. Hatch & Schultz (2005) modell “Identity Prism” visar att en persons 

identitet, det vill säga hur personen uppfattar sig själv, påverkas av kulturen. Kulturen är en 

grupps gemensamma uppfattning om vilka de är. Kultur och identitet påverkas av imagen, 

(profilen) som är omvärldens syn på individen eller organisationen. Alla tre delar påverkas och 

har inflytande på varandra. Det här sker både på ett organisatoriskt och individuellt plan. 

Kulturen och identiteten poliser har är annorlunda jämfört med civilanställda, och därför kan 

sammanhållningen vara av en annan karaktär för civilanställda än för poliser.  

 

Innan omorganisationen 2015 tillsattes Dan Eliasson som ny Rikspolischef med uppdraget att 

genomföra organisationsförändringen. Dan Eliasson är inte polisutbildad men har lång 

erfarenhet av att leda stora offentliga organisationer (Magnusson, 2014). Det motstånd mot 

civilanställda, särskilt på ledningsnivå, som media vill mena fanns inom polismyndigheten mot 
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tillsättningen har fått stor medial publicitet. I en del fall påstås det att andelen poliser som valt 

att sluta mycket väl kan ha gjort det på grund av att den ledning som tillsattes i samband med 

omorganisationen inte har förståelse för yrkesutövande och kompetens. Avsaknaden av 

förståelse sägs komma ur bristen på utbildade poliser i ledningen. I samband med 

omorganisationen tillsattes som Regionpolischef för Region Syd Annika Stenberg. Annika 

Stenberg är inte heller polisutbildad och har för det fått ta emot kritik i media. Kritiken från den 

egna organisationen har varit massiv och har inneburit att även de civilanställda som arbetar 

med olika uppgifter inom polisen har fått ta emot kritik, om än indirekt. Hon är vid en intervju 

tydlig med att den här kollektiva, offentliga kritiken inte alls för något bra med sig. 

 

- Det är allvarligt när man ser på denna kritik ur ett större sammanhang. En 

tredjedel av våra anställda är civila medarbetare utan polisiär erfarenhet. En 

kritik mot min bakgrund är indirekt också en kritik mot alla de civilanställda vi 

har i vår myndighet som varje dag gör ett fantastiskt jobb, menar Annika 

Stenberg. (Wigerström, 2015, dagensjuridik) 

 

Andelen civilanställda inom Polisen ökar i förhållande till antalet poliser, dock inte i den 

omfattning media presenterar (polisen, 2017). Det går inte att bortse från att även om antalet 

poliser inte minskar i den omfattning som rapporterats i media, ökar den svenska befolkningen 

och proportionerna mellan antalet poliser och den befolkning de arbetar med förändras. Fler 

civilanställda inom polismyndigheten betyder också större andel civilanställda i jämförelse mot 

andelen poliser. Inom polismyndigheten delas personalen in i poliser och civilanställda. Detta 

arbete studerar hur dessa båda grupper fungerar i förhållande till varandra och hur det ser ut 

med identitetsbegreppet för de som är civilanställda respektive för de som är poliser. Om de 

som är civilanställda sinsemellan har något som förenar dem när det kommer till 

identitetsbegreppet. Hatch & Schultz (2005) studie där identiteten, kulturen och imagen 

påverkar varandra är relevant med avseende på poliser kontra civilanställda. En ökande andel 

civilanställda i förhållande till poliser påverkar hur kultur, identitet och image uppenbarar sig. 

En förändring i någon av de tre parametrarna ger påverkan på och konsekvenser för de andra 

två.  
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1.2 Problemidentifiering 

Civilanställda och poliser - i samma myndighet 

Poliskåren står historiskt för sammanhållning och tillit både utifrån ett samhällsperspektiv men 

inte minst internt. Poliser stöttar varandra och inom kåren finns en kollegial anda och moral 

som är nödvändig för polisiärt arbete. Chess (1960) vars forskning är gammal och dessutom 

genomförd i ett annat land men ändå i många avseenden relevant, menar att endast en polis har 

mandat att agera som en polis - med betydelsen att för att klara av alla de typer av uppdrag som 

förekommer är polisutbildning ett krav. Av tradition har de civilanställda mestadels funnits för 

att sköta kontorssysslor och andra kringgöromål (Chess, 1960). Numera förekommer 

civilanställda på andra typer av funktioner inom polismyndigheten, till exempel anses 

civilekonomer mer lämpade att utreda ekobrott. I England under 1990-talet gjordes en satsning 

på större andel civilanställd personal inom polisen, eftersom det visade sig vara mer 

kostnadseffektivt att låta civilanställda utföra administrativa arbetsuppgifter (Dick & Metcalf, 

2001). Chess (1960) pekar på att det har funnits ett behov av civilanställda inom 

polismyndigheten men att deras förekomst i organisationen skapar en del problem och 

motsättningar. Att civilanställda tar eftertraktade uppgifter eller arbeten är bara några av 

motsättningarna och problemen från polisernas sida (Chess, 1960). Stenmark (2005) belyser 

uppdelningen av poliser och civilanställda och hävdar att civilanställda har en svagare ställning 

inom polisen än poliserna själva.  

 

I media berättas att poliser anser att för att klara av att utreda brott, behöver man vara 

polisutbildad medan ledningen för polismyndigheten anser att den kompetens som krävs står i 

relation till vad det är som skall utredas (Wigerström, 2017). Motståndet gentemot civilanställda 

som Chess (1960) beskrev kan fortfarande ha bäring i dagens polisiära verksamhet anser vi, 

eftersom andelen civilanställda ökar och Stenmarks (2005) studie indikerar att friktion existerar 

mellan grupperna eftersom poliser och fackliga representanter anser att flera arbetsuppgifter 

och positioner inom polismyndigheten kräver polisbakgrund.  

  

Studiens relevans 

Davies & Thomas (2008) målar en bild där polisers identitet är synonym med maskulina 

brottsbekämpare med ett stort antal gripanden av brottslingar, en aggressivitet i personligheten 

och ett klart avståndstagande från allt feminint. Bilden av en polis och dennes arbete är glasklar, 

och försök att förändra den identiteten möts av motstånd. Försök görs att skapa ett mer 
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gemenskapsfrämjande polisarbete med mer kontakt mellan civilanställda och poliser men även 

mer fokus på brottsförebyggande (Davies & Thomas, 2008). Bilden som Davies & Thomas 

(2008) förmedlar kan ses som en mer traditionell uppfattning om poliser, dels eftersom artikeln 

i dagsläget är tio år gammal men även för att karaktären på polisarbetet förändras eftersom en 

ny generation tar plats inom polismyndigheten och andelen kvinnor ökar. Mycket kan hända på 

tio år och intressant kan vara att undersöka om polisernas identitet är densamma som Davies & 

Thomas beskrev den 2008 eller inte. Något som tyder på att den maskulina kulturen Davies & 

Thomas (2008) beskriver även förekommer inom svensk polismyndighet är det som presenteras 

i en studie av Lander (2013) där det visar sig att en viss homosocial reproduktion förekommer 

inom den svenska polismyndigheten. Maskulina förhållningssätt var i fokus på 

polisutbildningen och premierades dessutom (Lander, 2013).  

 

Davies & Thomas (2008) syn på polisarbete är inte den enda. Bayerl et al (2014) såg fem olika 

perspektiv på polisyrket i sin studie. Perspektiv ett på poliser var att de är professionella 

tjänsteleverantörer som har medborgarna och medborgarnas välmående som främsta fokus, 

viktigt var empati och kommunikativ förmåga (Bayerl et al, 2014). Bayerl et al (2014) tar upp 

i perspektiv fem att poliser ser sig som brottsbekämpare med främsta syfte att skipa rättvisa, 

säkerställa ordningen och agera som problemlösare åt medborgarna. I Bayer et als (2013) studie 

skiljer sig synen på polisarbete åt mellan poliserna. Olika identiteter inom organisationer kan i 

vissa fall ge upphov till problem och konflikter. Eftersom civilanställda i vissa fall har gått från 

att ha en administrativ och hjälpande funktion till en mer aktiv roll i polisarbetet (Chess, 1960) 

anser vi att det finns det källor till friktion mellan grupperna. Motståndet inom polisen som 

Davis & Thomas (2008) studerar är något vi anar kan finnas inom polismyndigheten, eftersom 

deras identitet kopplad till yrket är så uttalad. Något som ytterligare visar på friktion mellan 

civilanställda och poliser är Stenmarks (2005) studie. Eftersom få studier behandlar 

civilanställdas roll inom polismyndigheten anser vi att det finns belägg för att ytterligare studera 

civilanställda och poliser inom polismyndigheten. 

 

Den praktiska relevansen med vår studie är att tydliggöra de identiteter vi kan finna inom 

polismyndigheten. Den teoretiska relevansen är för vår studie ligger i att forskningen som 

behandlar civilanställda inom polismyndigheten är till övervägande del äldre därför behövs ny 

forskning. Få studier berör civilanställda inom polismyndigheten i Sverige men eftersom 

kulturer även inom polisen skiljer sig åt mellan olika länder anser vi det som relevant att studera.  
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Stark identitet, ett problem 

I Storbritannien har genomförts försök att förändra identiteten hos poliser, men det har visat sig 

vara svårt att åstadkomma (Davies & Thomas, 2003, 2008). Davies & Thomas (2003) studerade 

om fokus inom polisen var möjligt att ändra från den dominerande maskulina brottsbekämpande 

inställningen till att från polisens synvinkel ha ett klimat där feminina värden var mer 

framträdande. En liknande studie gjordes några år senare med samma mål men den visade inte 

på några framträdande resultat (Davies & Thomas, 2008). Där var målet också att frångå 

polisers maskulina värderingar men det visade sig ha en minimal effekt på deras värderingar 

(Davies & Thomas, 2008). De maskulina värderingarna är generellt inte lika starka i Sverige 

som i Storbritannien (Hofstede, 1983) men vi anser att det inom polismyndigheten i Sverige 

förekommer en hel del maskulina värderingar och precis som i Storbritannien är polisers 

identitet stark och svår att påverka.  

 

Poliser innehar ofta en stark och tydlig identitet som till exempel brottsbekämpare eller 

allmänhetens tjänare (Bayerl et al, 2014). De civilanställdas identitet är inte lika tydlig. De är 

inte en del av ‘kåren’ inom polisen. Det skapas ett ‘vi’ och ‘de’ vilket kan hindra och försvåra 

arbetet för både poliser och civilanställda. Sett ur ett längre perspektiv kan man tänka sig att 

den successiva förändring som sker inom polismyndigheten på sikt leder till en permanent 

förändring av identitetsbegreppet för de som arbetar inom polisen. Civilanställda med olika 

professioner och poliser arbetar inom polismyndigheten sida vid sida. Davies & Thomas (2008) 

och Bayer et al (2013) beskriver poliser med starka identiteter och uppfattningar om sin 

profession. Vår fråga blir således om civilanställda inom polisen skapar sig en antingen 

liknande eller en identitet överhuvudtaget. Det är också relevant för studien att ta reda på hur 

de som befinner sig i organisationen i den ena eller andra kategorin ser på motsatta kategorin, 

det vill säga hur ser poliser på de civilanställda när det kommer till professionalism och 

kompetens och vice versa. Det vi undersökt är följaktligen vilka olika identiteter vi kan finna 

inom polismyndigheten. 

 

1.3 Frågeställning 

Vad har civilanställda och poliser för olika identiteter? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att belysa polisers och civilanställdas olika identiteter. 



 

  
 

7 

2 Metod 

2.1 Forskningsprocess 

Intresset för identitet inom organisationer har hos oss funnits alltsedan första grundkursen i 

Organisation och Ledarskap hösten 2015. Med begreppet identitet avses dels den helt 

individuella identiteten, som har sitt ursprung i individen. Identitet kan också avse en hel 

organisation. Vår nyfikenhet väcktes runt frågan hur det kommer sig att vissa organisationer är 

i stort sett homogena när det kommer till personalens värderingar och inställning.  

 

För att vi skulle kunna undersöka ämnet identitet insåg vi att det krävdes mer kunskap av oss 

än vad vi hade om identitetsbegreppet. Därför började vi med att läsa artiklar om identitet, 

organisationskultur och både svenska och internationella studier om identitet som var 

genomförda på olika polismyndigheter. Vår genomgång av för oss och vårt ämne relevant 

forskning gav oss tillräckliga kunskaper för att sedan sammanställa intervjufrågor som i och 

med intervjuförfarandet gav oss rätt information för att studera polisers och civilanställdas 

identiteter. Artiklarna, teorierna och den kunskap vi samlade på oss ställde vi sedan emot 

respondenternas svar för att undersöka om tidigare forskning har något att associera till i dagens 

situation inom polismyndigheten eller om det har skett en förändring av identiteterna, och hur 

de olika identiteterna förhåller sig till varandra inom polisen som organisation. 

 

För oss är det intressant hur en anda inom en organisation kan bli så stark, att var och en som 

inte är på samma sätt eller har samma värderingar snarast befinner sig utanför gemenskapen. 

Vad det är som egentligen sker, vad det är som sammanlänkar - och åtskiljer - individer på en 

arbetsplats. Intresset för företeelsen väcktes tidigt och har eskalerat och vi var tidigt överens 

om vad vi skulle avhandla. Dock inte var. En organisation som är oerhört spännande, och där 

vi tror att identiteten är stark och sammanhållningen stor är polismyndigheten. Där har 

dessutom genomförts omfattande förändringar de senaste åren vilket ytterligare bidrog till vårt 

intresse eftersom den mediala bevakningen på organisationen varit riklig. Genom kontakter 

bland vänner som arbetar inom polismyndigheten i Region Syd kunde vi få tillgång till ett antal 

personer att möta för att kunna genomföra vårt arbete. 

  

Via medial information har vi förstått att antalet civilanställda inom polismyndigheten har ökat. 

Samtidigt säger poliser upp sig, efter att den nya organisationen sjösattes den första januari 
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2015. Faktorerna ledde oss till frågan om möjligheten att den identitet, kåranda och samhörighet 

som genomsyrar polisen har påverkats av den uppstådda situationen. Ingången till vår 

forskningsfråga blev därför hur skillnaderna i identitet mellan de båda grupperna visar sig. Om 

den beryktade kårandan omfattar alla som arbetar i organisationen, eller om den enbart avser 

de som är utbildade poliser. 

2.2 Ansats 

För vår undersökning har valts deduktiv ansats. Deduktiv ansats innebär att frågebatteriet utgår 

från teori i form av litteratur och vetenskapliga artiklar (Bryman & Bell, 2017). I 

forskningsarbete med deduktiv ansats bedrivs forskningsarbetet så, att man utgår från de 

generella teorier som finns och med stöd av det empiriska materialet, i detta fall från 

polismyndighetens organisation, försöker forskaren därefter antingen tillstyrka eller förkasta 

teorin. Huruvida teorin går att styrka eller förkasta hänger till stor del på hur trovärdig empirin 

är. För de fall där empirin strider mot teorin får därför ställning tas till hur trovärdig empirin är 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Forskningen i den här studien har först och främst hämtats ur de 

teoretiska begrepp vi kunnat hitta. Till grund för de intervjuer som gjorts ligger följaktligen 

vetenskapliga artiklar och tidigare forskningsarbete av olika ålder. Teorin som använts har lett 

oss till ett antal frågor som har fått bli mall för vår empiriska undersökning. Utifrån den empiri 

vi samlat in har sedan tolkningen och prövningen av den insamlade datan skett mot de teorier 

vi tagit avstamp ur. Förfaringssättet leder till att det antingen sker en bekräftelse av den använda 

teorin, eller att teorin förkastas och nya rön leder till att befintlig teori förändras eller ny teori 

skapas (Bryman & Bell, 2017). På det här sättet sker en utveckling och forskningen förs framåt. 

   

Vårt val av deduktiv ansats grundar sig i att vi skaffade oss en bild av hur teorin runt identitet 

såg ut och vi ville pröva den mot verkligheten. Vi utgick från att det var lämpligt att ha en så 

klar bild som möjligt vid de olika möten vi haft med våra respondenter och av detta skäl 

inhämtade vi först mer konkret teori i form av olika vetenskapliga artiklar och litteratur på 

ämnet identitet i organisationer, och även hur identitet och kultur i organisationer kan förändras 

om förutsättningarna i organisationen förändras. Vi har försökt bortse från mediala rapporter 

då dessa saknar stöd i forskningen, men ett visst inflytande från media finns ändå eftersom vi 

läser tidningar och ser på nyhetsprogram. Det är därmed svårt att undvika att påverkas.  
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2.3 Kvalitativ metod 

Studien som presenteras är utfört genom en kvalitativ forskningsmetod där djupintervjuer med 

åtta personer inom polismyndigheten har genomförts. Det vi har studerat är respondenternas 

upplevelser och tankar kring identitet, ett abstrakt begrepp. Att mäta identitet eller kvantifiera 

ett abstrakt begrepp är svårt att genomföra. Vi valde därför en kvalitativ metod för vår studie 

eftersom en kvalitativ metod inte förespråkar mätning och kvantifiering av data utan fokus 

ligger på ett forskningsobjekts unika kvalitéer och egenskaper (Andersen, 1990). Eftersom vi 

har undersökt respondenternas uppfattningar och egna erfarenheter som till viss del är säregna 

för våra respondenter, har vi inte kunnat göra generaliseringar och beräkningar som är ett 

kännetecken för kvantitativa metoder (Bryman & Bell, 2017).  

 

Kvalitativa forskningsmetoder kritiseras ofta av dess brukare eftersom kvalitativ metod präglas 

av subjektivitet och att olika individer ger olika svar (Andersen, 1990). Vi ansåg dock att något 

abstrakt såsom identitet studeras med bäst resultat genom att inta en tolkande roll där våra 

tankar och tolkningar får ta plats och på så sätt öka förståelsen i det som framkommer. 

 

2.4 Avsiktligt urval 

Kvalitativ forskning innebär i stora drag att forskaren studerar de verkliga förhållanden som 

råder. Den är tänkt att återge hur människor ser på det som beforskas och skall ge en bred inblick 

i de begrepp som föregår det sociala beteendet i vissa sammanhang (Yin, 2011). Vårt urval av 

respondenter bestod av personer med olika befattningar, olika antal tjänsteår och i olika åldrar. 

Tanken med detta var att försöka få bredd i studien och att spegla olika uppfattningar av 

organisationens förekommande identiteter (Starrin & Svensson, 1994). I urvalet finns därför 

både ledare och medarbetare, personer med lång tid i tjänsten och personer med kortare 

anställningstid för att se om där fanns olika upplevelser och attityder. Variationsbredden som 

behövs för en undersökning av den här typen har lett till att respondenterna valts ut systematiskt 

utifrån sina olika förutsättningar där olika erfarenheter utifrån placering och funktion ansetts 

som viktiga (Starrin & Svensson, 1994). Vårt urval har baserats på de två olika 

personalkategorier vi har velat studera, civilanställda inom polismyndigheten och poliser.  

 

Vi förlade intervjuerna till tre olika städer i region syd, fördelade på två län för att inte bara 

undersöka ett enda tjänsteställe. I vårt arbete med urvalet av respondenter fick vi hjälp från 

personer inom organisationen med att leta fram respondenter med största möjliga skillnad i 
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erfarenhet, anställningstid med mera. Att få fatt i ett någorlunda brett spektrum av respondenter 

blev möjligt tack vare goda kontakter. Vi lämnade önskemål utifrån hur vår forskningsfråga 

utformats och på vilket sätt vi ville genomföra studien, och fick därefter ett antal förslag på 

tänkbara kandidater. Utifrån detta sållade vi sedan så att de respondenter vi hade kvar 

representerade olika delar av organisationen. Intervjuerna spelades in för att vid behov lättare 

kunna återupprepas. Vid själva intervjutillfället fördes även anteckningar om det som sades för 

att direkt kunna återge hur samtalen flöt genom hela intervjun. Respondenterna begärde 

anonymitet då frågorna som ställts kunde uppfattas som känsliga, något vi så långt som möjligt 

försökte tillmötesgå. Av det skälet har vi endast presenterat fiktiva namn. Specifika egenskaper 

som skulle kunna leda till att någon respondent blir igenkänd har utelämnats. Vi valde att ge 

respondenterna fiktiva namn för att ha möjlighet att särskilja de olika respondenterna. 

2.5 Kvalitativa intervjuer 

Fördelen med kvalitativa intervjuer är att de fokuserar på det som är unikt i varje enskilt fall. 

Syftet är att kunna kategorisera och karaktärisera sitt undersökningsmaterial. Innan intervjuer 

genomförs, bör överväganden göras om dels vilka som skall tillfrågas men också hur och om 

vad. I en kvalitativ intervju är det parametrar som bör noga tänkas igenom (Olsson & Sörensen, 

2011).  Intervjuerna vi genomförde var av kvalitativ karaktär då vi ville få information om 

respondentens egna perspektiv och upplevelser (Brinkmann & Kvale, 2015). Vid 

intervjuförfarandet använde vi oss av en uppsättning frågor som rörde sig runt temat identitet 

men utan att vi nämnde ordet identitet direkt. Våra frågor formulerades så att respondenterna 

kunde prata om begreppet identitet utan att vi påverkade svaren för mycket eller ledsagade 

respondenten att ge oss de svar vi önskade. Vi höll semistrukturerade intervjuer där 

respondentens egna upplevelser och beskrivningar var centrala. Frågorna vi ställde var därför 

öppna för beskrivande utsagor från respondenterna så att de själva kunde tala fritt om identitet. 

En semistrukturerad intervju kännetecknas av att fokus ligger på respondentens upplevelser 

inom något ämne (Brinkmann & Kvale, 2015). Eftersom vi med intervjuer ville få 

respondenterna att berätta om sin syn och sina tankar kring identiteter ansåg vi att 

semistrukturerade intervjuer var den bäst lämpade intervjumetoden. Semistrukturerade 

intervjuer gav oss bäst förutsättningar för att utifrån respondenternas svar utröna polisers och 

civilanställdas identitet. En fördel med semistrukturerade intervjuer är att metoden ger en god 

struktur men samtidigt öppnar upp för att respondenten kan beskriva och prata fritt kring ett 
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givet tema. En nackdel med semistrukturerade intervjuer är att frågorna kan vara ledande för 

respondenten och färga svaren (Brinkmann & Kvale, 2015).  

 

Begreppet identitet är något som kan vara svårt att definiera och prata om för respondenter. 

Därför var det nödvändigt för respondenterna att ha en viss insikt i sig själva och sin identitet, 

alternativt fick vi som intervjuade ge respondenterna viss information och exempel på identitet. 

Dock var vi neutrala i frågorna vi ställde och undvek att dela med oss av våra egna tankar som 

hade kunnat påverka respondenten (Yin, 2011). För att vi skulle få så ofärgade svar som möjligt 

frågade vi om situationer i studien som kan ge indikationer på viss identitet. Vi gjorde så för att 

vi skulle undvika att styra respondenten (Yin, 2011). Beroende på hur respondenterna svarade 

rörande de olika situationer vi frågade om, gav det oss en handling som var möjlig att koppla 

till en viss aspekt av en identitet. Alla fragment av identiteter och indikationer vi fick från 

respondenterna och som visade på en viss identitet, skapade tillsammans en bild av polisers och 

civilanställdas identiteter. 

 

Vi valde att hålla intervjuerna öga mot öga eftersom vi ansåg det gav oss flera fördelar. En 

fördel med att träffa respondenterna var att vi ansåg det lättare att gräva i begreppet identitet 

vid ett möte med personen vi intervjuade. Ytterligare en fördel med att träffa respondenterna 

ansåg vi vara att respondenten lättare kan berätta och beskriva mer på djupet vid ett personligt 

möte. Att se och höra det som inte sades kändes angeläget. 

 

2.6 Presentation av respondenter 

Nedan följer en sammanställning av de respondenter som intervjuats. Samtliga har fått löfte om 

anonymitet varför namn och ålder utelämnats liksom tjänsteställe och befattning då det i vissa 

fall av befattningen går att dra slutsatser om vem respondenten är.  

 

Frida Gruppchef Civil stödfunktion  

Kvinna, gruppchef, ca 5 år på den här befattningen. Utvald på grund av civilanställd, relativt 

ung med hög befattning. 

 

Ola, Kommissarie   

Man med nära 40 år i polisyrket och erfarenhet av kommunikation. Tidigare arbetat som chef i 

organisationen i olika konstellationer. Har i dagsläget väldigt varierande arbetsuppgifter. Bred 

kunskap om polisarbete. 
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Lena, Civil stödfunktion  

Kvinna, med ca 10 år i sitt yrke på andra arbetsplatser. Anställd inom polismyndigheten cirka 

ett år. Utvald för sin relativt ringa ålder och erfarenhet inom just polismyndigheten.  

 

Linda, polisassistent  

Kvinna, närmare 10 års erfarenhet i polisyrket. Arbetar som polisassistent enbart i fält och på 

olika skift som dag, natt eftermiddag/kväll.  

 

Björn, arrestantvakt, Civil stödfunktion   

Man, utvald på grund av sin civila anställning i ett arbete som i flera aveenden liknar polisyrket, 

med schemalagd tid, blandat natt- och dagtjänst.  

 

Gustav, polis  

Man med många år, närmare 40, i yrket. Flera olika befattningar både som chef och 

medarbetare. Bred kunskap om polisarbete. 

 

Pernilla, polis, utredare 

Kvinna med relativt lång erfarenhet, närmare 20 år i yrket, jobbar som brottsutredare men har 

tidigare arbetat som polis i fält.  

 

Kerstin, civilanställd, utredare  

Många år på befattningen som brottsutredare. Utvald för sin långa erfarenhet av 

brottsutredningar. Kvinna, civilanställd, i yrke där mestadels poliser förekommer.  

 

2.7 Forskningskvalitet 

Arbetsprocessen styrs av olika val vilka alla påverkar resultatet av studien. För att betecknas 

som en bra studie behöver de val som gjorts tas med i beräkningen vid utvärderingen (Yin, 

2011). Under vårt arbete har vi resonerat med våra respondenter, ställt motfrågor för att 

tydliggöra deras mening under intervjuförfarandet och vid minsta tveksamhet om betydelsen 

av det vi uppfattat har vi upprepat frågan och svaret för att få bekräftat att tolkningen vi gjort är 

korrekt. I vissa fall har en ändring av uppgiften då kommit till stånd och då har vi korrigerat vår 

notering. Antalet respondenter är i studien 8 stycken, vi har blandat civilanställda och poliser 

och även försökt välja ut personer utifrån deras funktion. Dessutom har vi försökt sprida så att 
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åldrarna inte är lika i de fall vi kunnat påverka. De svagheter vi ser i vår studie är att intervjuerna 

från början visserligen varit djupa men att samtalet har flutit lättare med sista respondenten än 

med den första. Vi anser dock att vi ändå fått ett material som kan representera syftet med 

studien så länge vi tar hänsyn till skillnaderna i intervjuteknik.  

 

2.8 Forskningsetik 

Olsson & Sörensen (2011) tar i boken Forskningsprocessen upp ett antal etiska parametrar som 

forskaren bör ha i åtanke i sitt arbete. Målet med forskning är självklart att hitta ny förståelse 

och kunskap eftersom det leder till utveckling i form av ny kunskap (Olsson & Sörensen, 2011). 

Vid våra intervjuer, redan då vi bokade, var vi tydliga med vad studien är tänkt att mynna ut i. 

Vi tror att intresset för resultatet är det som ligger till grund för att respondenterna kunde tänka 

sig att delta. Ur etisk aspekt innebär forskning att forskaren önskar finna nya vägar, ny kunskap. 

Avvägningen mellan denna önskan och den etiska aspekten att inte skada eller skapa oreda där 

undersökningen äger rum får göras ytterst försiktigt så att ingen kommer till skada eller blir illa 

behandlad (Olsson & Sörensen, 2011). Respekten för människorna som ligger till grund för 

undersökningen måste genomsyra hela studien (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997). Därför 

ville vi redan från början berätta vad studien gick ut på.  Vi anonymiserade respondenterna i 

studien. Anonymiseringen är en viktig beståndsdel då den säkerställer att den fysiska och 

psykiska integriteten upprätthålls för den enskilde respondenten eller informanten. Ingen går 

opåverkad ur en kvalitativ djupintervju (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997). Möjligen kan 

tyckas att studiens värde sjunker något vid anonymisering men i avsikten att skydda våra 

respondenter ansåg vi att det var viktigt, vilket vi också har lovat. Vissa av dem hade inget emot 

att framträda, medan andra direkt sade ifrån att de inte ville bli publicerade. Likaså var någon 

av dem tydlig med att ljudfiler är känsligt material och inspelning vid intervjutillfället inte var 

alldeles självklart. Vi fick tillstånd med visst motstånd.  

 

Det finns ett antal forskningsetiska krav som skall uppfyllas vid den här typen av kvalitativa 

studier. Det handlar enligt Olsson & Sörensen (2011) om bland annat informationskrav, 

samtyckeskrav, begriplighetskrav och nyttjandekrav. I stora drag innebär dessa krav att 

forskaren måste informera om syftet med sin studie och få informanternas eller respondenternas 

samtycke. Det är viktigt att även de risker som kan finnas framgår. Begriplighetskrav innebär 

att den information som ges skall vara möjlig att förstå för informanten eller respondenten och 

nyttjandekravet innebär att den information som hämtas enbart får användas för det ändamål 
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som bestämts (Olsson & Sörensen, 2011). Innan våra intervjuer startade säkerställde vi att dessa 

krav uppfylldes.  

 

2.9 Källkritik 

För detta arbete har använts vetenskapliga artiklar i huvudsak. Vissa är gamla, och de har 

använts för att kunna belysa hur förändringar som skett över tid också har påverkat identiteterna 

vilket vi har tyckt varit värdefullt som jämförelse. Vissa artiklar som använts har varit 

populärvetenskapliga. De har använts i ett informationssyfte eftersom de väl har uttryckt något 

vi tyckt varit viktigt. De artiklar vi använt som inte är vetenskapliga har samtliga kommit från 

etablerade, faktagrundade webbsidor och tidningar. Dessutom har använts några avhandlingar 

som ändå får betraktas som tillförlitliga. För metodkapitlet har använts relevant litteratur. För 

den empiriska delen har vi litat till respondenterna och funnit dem trovärdiga även om vi är 

medvetna om att svaren vi fått förmodligen inte är respondenternas innersta tankar. Svaren är 

troligtvis tillrättalagda, hur ärlig respondenten än försökt vara och trots anonymisering. Två 

respondenter fick frågorna i förväg för att vi ville se om vi fann några skillnader i hur de 

besvarade dem. Vi upplevde att det blev skillnad i sättet frågorna besvarades.  
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3 Polisers och civilanställdas identitet 

3.1 Vad är en polis? 

Enligt Davies & Thomas studie (2008) är en stor del av polisers identitet ofta det rent polisiära 

arbetet, att göra gripanden, ha en macho-attityd och distansera sig från allt som kan uppfattas 

som feminint. Det studien framhåller som feminint är att visa på mer mjuka värden som polis 

och jobba aktivt med att skapa goda relationer till samhället och se till samhällets olika behov 

(Davies & Thomas, 2008). I Davies & Thomas studie (2008) gjordes försök i Storbritannien att 

byta fokus på polisarbetet från det tidigare maskulint präglade till ett mer feminint 

förhållningssätt där andra värden än just gripande och offensivt polisarbete var viktigt. 

Poliserna i studien upplevde förändringen som ett direkt hot mot deras arbete och de ansåg att 

det nya arbetssättet inte varken speglade eller tillät poliserna att göra deras verkliga arbete 

(Davies & Thomas, 2008). För poliserna var det typiska agerandet som polis det som var 

essentiellt för deras identitet som just poliser.  

 

De poliser vi intervjuade hade olika syn på identitet men några gemensamma nämnare fanns 

emellan dem. Gustav hade uppfattningen att en polis /.../måste vara lugn och stabil och du får 

inte ha för hetsigt humör och en bra social kompetens (Intervju 20/4-18). Poliserna vi 

intervjuade berättade att det enligt deras uppfattning var viktigt att ha en god social kompetens 

eftersom de i sitt arbete möter många olika människor från olika skikt av samhället. Linda hade 

uppfattningen att poliser /.../har bra social kompetens (Intervju 20/4-18). Jag tycker den 

viktigaste egenskapen är att man är duktig på att ta folk i olika situationer (Intervju 20/4-18). 

Övervägande del av respondenterna, både civilanställda och poliser, uttryckte att de ser polisers 

yrke som stödjande och hjälpande för medborgarna i ett samhälle, därför var det viktigt för 

poliserna att besitta de kunskaper och karaktärsdrag som hjälper dem att hjälpa och hantera 

medborgare som har försatts i svåra situationer särskilt när de ofta är yttersta hjälpen som finns 

att få. Vår sammantagna tolkning blir därför att poliser i Sverige inte förknippar sig och sin 

yrkesroll med den traditionella maskulina bilden av polisyrket beskriven av Davies & Thomas 

(2008). 

 

Det som länge präglade polisen och polisyrkets karaktär var det maskulina med 

brottsbekämpande och macho-attityder men det har kommit att förändras till att fokusera på 

feminina karaktärsdrag som Davies & Thomas (2008) beskriver i sin studie. Svaren våra 

respondenter gav visade att polisers identitet har framstått som bilden av en polisman som en 
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enbart brottsbekämpande person. Gustav hade uppfattningen att på polisen /.../jobbar man med 

bra föredömen, människosynen ska vara god (Intervju 24/4-18). Poliserna vi intervjuade såg de 

mjuka värdena som mest centrala och både männen och kvinnorna såg sin kommunikativa 

förmåga som en mycket viktig del i och förutsättning för att vara en bra polis. Pernilla hade 

uppfattningen att man är nog ganska villig att ställa upp och hjälpa till (Intervju 25/4-18). Vi 

tolkar polisernas svar som att goda relationer och bra samarbete är viktiga beståndsdelar för en 

polis. Intervjuerna vi genomförde gav inga indikationer på att en maskulin kultur var 

dominerade. 

 

Vid jämförelse mellan Davies & Thomas (2008) studie och våra intervjuade polisers svar 

uppenbarar sig samband mellan Hofstedes forskningsprojekt (1983). Hofstede (1983) 

undersökte människors värderingar gällande bland annat maskulinitet och femininitet i femtio 

olika länder genom över hundratusen besvarade frågeformulär. Forskningsprojektet visade att 

Sverige har en låg rankning (5/100) gällande maskulina värderingar och Storbritannien har en 

förhållandevis hög rankning (66/100), länder som har en hög rankning värdesätter höga löner, 

avancemang inom arbetet och utmaningar (Hofstede, 1983). För länder med hög 

maskulinitetsrankning är goda relationer med ledningen, anställningssäkerhet och samarbete 

mindre viktiga (Hofstede, 1983). Våra intervjuade polisers uppfattning om sitt polisskap 

stämmer överens med vad Hofstede (1983) benämner som feminint och även Davies & Thomas 

(2008) studier av Storbritanniens poliskår stämmer överens med Hofstedes (1983) syn på 

maskulinitet. Trots att Sverige och Storbritannien skiljer sig åt avsevärt gällande 

maskulinitetsrankningen anser vi att det är relevant att göra jämförelse mellan studien Davies 

& Thomas (2008) genomförde och vår insamlade empiri. Anledningen till varför det är relevant 

är för att polisen är en maskulint dominerad kultur överlag, därför är en jämförelse möjlig. 

 

Vi uppfattar att poliserna vi intervjuade i grund och botten hade liknande värderingar och tankar 

om vad det innebär att vara polis och vilka krav det ställer på personen i fråga. Någon valde 

ordet plikter i ett specifikt sammanhang. Plikt är ett starkt ord som kan associeras till uttrycken 

skyldighet eller åliggande. Någon annan uttryckte om samma sammanhang att en polis skall 

vara opartisk vilket vi tolkar som neutral. En tredje säger att det viktigaste är att ingjuta trygghet, 

något som handlar om förtroende. Poliserna hade alltså därmed lika syn på sin roll som polis 

men olika definitioner och styrkeuttryck, och tonvikten av vad som var viktigast för just dem 

skilde sig en del åt om man ser till beskrivningen. Både poliserna och de civilanställda vi 

intervjuade hade samma syn på vad det innebär att vara polis, där framträdde kommunikativ 
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förmåga och hjälpsamhet som viktigast. Att vara hjälpsam och kommunikativ är egenskaper vi 

kopplar till Hofstedes (1983) benämning på femininitet. Även Davies & Thomas (2008) studie 

ser dessa egenskaper som feminina.  

 

Polisen präglas av en stark identitet som är ofta svår att påverka och förändra. Det kan bero på 

att det gemensamma målet för alla poliser i grunden har varit detsamma under hela 

polismyndighetens existens. Vår tolkning är att polisernas pliktkänsla är stark men att de ser 

olika på den och känner olika inför den. Polisen ska ju återspegla en bild av samhället (Gustav, 

Intervju 20/4-18), därför kan många nya poliser med nya synsätt och tankar successivt förändra 

både den egna och andras bild av polisen. Anledningen till att svenska poliser ser de feminina 

egenskaperna Davies & Thomas (2008) presenterar som viktigare än tidigare kan vara resultatet 

av ett lyckat försök att förändra identiteten hos den svenska polisen från den traditionellt 

maskulint dominerade kulturen till mer stödjande feminin. Troligen har en sådan förändring 

startat inifrån polisen, möjligtvis genom att en ny generation ska axla polisrollen. En ny 

generation kan medföra att gamla kulturer luckras upp och identiteten kan bli en annan hos den 

nya generationen poliser. 

 

3.2 Polisers och civilanställdas perspektiv 

I en studie av Dick & Metcalf (2001) undersöktes polisers och civilanställdas engagemang i 

förhållande till polisen som organisation, undersökningen visade att engagemanget inte skilde 

sig åt nämnvärt mellan poliser och civilanställda. Både poliserna och de civilanställda hade en 

ömsesidig respekt för varandra. Mellan de båda grupperna framkom det inget tvivel om den 

andra gruppens engagemang till polisverksamheten. Dick & Metcalfs (2001) undersökning gav 

indikationer på att engagemanget både poliser och civilanställda uppvisade var en spegling av 

deras chefers ledarskap och stöd hittades inte till att skillnaderna beror på om personen är polis 

eller civilanställd. Ola hade uppfattningen att alla arbetar hårt inom polisen men poliser och 

civilanställda erkänner inte varandras arbete. Jag har jobbat på många olika nivåer i massor av 

olika grupper och genomgående uppfattar jag att VI, vi jobbar häcken men andra dricker bara 

kaffe (Intervju 20/4-18). Vi tolkar det som att grupperna inte ser vikten av varandras arbete och 

att de tycker att deras egen grupp har mer betydelsefullt arbete än den andra gruppen. Ola 

påpekade inte i vilka riktningar och mellan vilka grupper kritiken rör sig. Dick & Metcalf (2001) 

hävdade att engagemanget för poliser och civilanställda väger lika mycket men vi anser att 

civilanställda kan känna en viss press att prestera eftersom deras uppfattning kan vara att poliser 

utför ett mer betydelsefullt arbete.  
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Ibland känner jag mig oviktig i sammanhanget. Mina kollegor räddar liv och jag 

gör fina saker till webben. Men jag ser ofta att jag bidrar med andra saker. Jag 

är en liten pusselbit, det jag gör skall aldrig motsäga syftet att förebygga brott 

och öka trygghet. (Lena, Intervju 20/4-18).  

 

Resterande civila respondenter ansåg att deras arbete var minst lika viktigt som polisernas men 

tanken som Lena delgav tolkar vi finns närvarande hos Frida, Björn, Kerstin också men till 

varierande grad.  

 

I en studie genomförd av Bayerl, et al, 2014, lyckades forskarna genom hundratals intervjuer 

fastställa fem perspektiv på polisyrket och sammanställda polisers syn på vad det innebär att 

vara polis. Poliserna skrev tjugo påstående var som sedan grupperades i olika teman som var 

mest framträdande om vad det innebär att vara polis (Bayerl, et al, 2014). De fem perspektiv 

som framkom har vissa likheter och överlappar med varandra i vissa aspekter, tolerans och 

opartiskhet var exempel på egenskaper som överlappar med flera perspektiv (Bayerl, et al, 

2014). Åtta länder deltog i Bayerl et als (2014) studie alla deltagande länder utom en hade en 

hög rankning av maskulinitet enligt Hofstedes (1983) undersökning. Nederländerna hade en 

liknande rankning som Sverige gällande maskulinitet därför finns det anledning anser vi att 

använda Bayerl et als (2014) studie. Poliserna vi intervjuade hade uppfattningen att det inom 

polisen finns många olika personlighetstyper representerade och ansåg därför att alla poliser är 

till grunden olika och att det är svårt att hitta gemensamma eller särskilda drag som stämmer in 

på poliser generellt. Även om poliserna ansåg sig vara olika och unika beskrev de sig själva i 

vissa aspekter på samma sätt. I samklang med Bayerl et als (2014) studie kände Ola, Linda och 

Gustav igen sig och höll med om att yrket som polis är att vara en professionell tjänsteleverantör 

i medborgarnas tjänst där spänning i arbetet är av mindre vikt, ledord är opartiskhet, ärlighet 

och empati detta går under perspektiv ett. Pernilla hade uppfattningen att perspektiv ett inte var 

av stor vikt istället lyfte Pernilla fram perspektiv tre som viktigast där relationen till 

medborgarna är viktig och stolthet och lojalitet för kåren samt skyddande av medborgerliga 

rättigheter.  Pernilla framhöll att största delen av arbetet som polis är att vårda och omhänderta 

människor som behöver hjälp på olika sätt, därför ansåg Pernilla att perspektiv tre var mest 

centralt. De civilanställda respondenterna var eniga i att perspektiv ett är mest centralt i 

polisrollen. Det tolkar vi som att det finns viss överlappning mellan polisers och civilanställdas 

värderingar trots att civilanställda saknar den polisiära utbildningen som skiljer grupperna åt. 
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Övervägande del av polisernas och de civilanställda respondenternas uppfattningar stämde 

överens med de svar Nederländerna gav i Beyer et als (2014) studie, svaren från båda länder 

stämmer även överens med Hofstedes (1983) studie om maskulina värderingar i olika länder. 

Några utmärkande ord respondenterna använde för att beskriva poliser var opartiska, trygga, 

omutbara, beskyddare, hjälpsamma och social kompetens. Flera av orden poliserna använder 

för att beskriva sig själva återfinns i Bayerl et als (2014) studie men särskilt i perspektiv ett och 

tre. 

 

Vi tolkar i de civilanställda respondenternas intervjusvar att det drag som var gemensamt för 

dem var att de alla ville vara en del av polisen och hjälpa till med det viktiga arbete polisen 

utför dagligen. Detta var inget alla civilanställda uttryckte direkt men det framgick på grund av 

deras engagemang när de talade om sitt arbete. Vi kunde inte se några indikationer på att 

civilanställda inte hade liknande engagemang för sitt arbete som poliserna vilket stämmer 

överens med Dick & Metcalfs (2001) undersökning. Civilanställda vi intervjuade svarade också 

gemensamt att de hade ett intresse av och ville arbeta med människor. Det är intressant med 

människor och människor med olika slags problem – det blir mer komplext… (Björn, Intervju 

24/4-18). Björn fortsatte att berätta om sitt engagemang för sitt arbete Sen är det kul att vara en 

del av polisen och göra ett bra jobb (Intervju 24/4-18). Samtidigt som civilanställda inom 

polisen vill hjälpa och även om de ofta känner att de faktiskt bidrar, uttryckte Lena en känsla 

av obetydlighet, civilanställde respondenten såg i vissa lägen att arbetet som denne utförde inte 

stod i proportion till det arbete poliserna utför. Resterande av de civilanställda respondenterna 

hade uppfattningen att de var jämlika med poliserna och att deras arbete var minst lika viktigt 

som polisernas.  

 

3.3 Civilas svagare ställning 

Stenmark (2005) framhåller att civilanställda har en svag ställning inom polisen eftersom de 

huvudsakligen innehar assisterande tjänster. Stenmark (2005) beskriver ett motstånd inom 

polisen som grundas i polisens fackliga företrädare, de hävdar att för vissa tjänster krävs ett 

polisiärt tänkande som civilanställda saknar. Alla respondenterna är överens om att samarbetet 

är välfungerande och det förekommer en ömsesidig respekt mellan civilanställda och poliser 

inom polismyndigheten. Övervägande del av poliserna vi intervjuade hade uppfattningen att 

samarbetssvårigheter inom polisen som organisation var något som hörde till det förflutna. Jag 

ser inga skav eller gnissel heller, jag jobbar med grupper där vi är både poliser och 

civilanställda (Ola, Intervju 20/4-18). Frida uppfattade att poliser var lite oroliga när 
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civilanställda ökade inom polismyndigheten. Det fanns nog lite farhågor som jag hörde från 

poliser. Men den diskussionen hör jag inte längre (Frida, Intervju 20/4-18). Polisers ovilja att 

släppa vissa arbetsuppgifter till civilanställda kan grunda sig i att poliser har en stolthet för sin 

profession som poliser som gör att deras identitet och självbild hotas om civilanställda utan 

polisiär utbildning får utföra de arbetsuppgifterna. Respondenterna verkar ha en önskan att visa 

på att de båda grupperna kommer väl överens och att samarbetet alltid fungerar bra. Ofta 

stämmer förmodligen deras uppfattning men vi ställer oss tveksamma till att det alltid är så. 

Civilanställdas svagare ställning som Stenmark (2005) beskriver den kan härstamma från att 

poliser ursprungligen gjorde allt på polismyndigheten och en del poliser anser förmodligen att 

det också alltid borde vara så. Till skillnad från Stenmarks (2005) avhandling ger 

respondenterna intrycket att civilanställda har en given position inom polismyndigheten som vi 

inte har fått intrycket är så pass svag som Stenmark (2005) beskriver den. Dock baseras vårt 

antagande på uttalanden från poliser och civilanställda som kan ha en önskan att skapa en bild 

av en väl sammanhållen och väl fungerande polismyndighet. 

 

Gustav och Pernilla framhöll att anledningen till att det finns många civilanställda inom polisen 

är för att poliserna ska kunna fokusera på sina jobb och inte lägga tid på arbetsuppgifter som 

kan utföras av någon som inte är polis. En polis ska enligt respondenterna ägna sig åt 

polisarbete, inte lägga tiden på administration eller dylikt. Vi tolkar det som att respondenterna 

höjer sitt yrke och sin profession i sina uttalanden. Eftersom de anser att deras tid är viktigare 

och bör läggas på enligt poliserna mer viktigt arbete än det de civilanställda utför. Poliserna var 

eniga om att civilanställda har en viktig avlastande funktion inom polisorganisationen. Även 

polisernas benämning på civilanställda som en avlastande funktion ger indikationer på att 

arbetet civilanställda utför inte står i proportion till polisernas arbete och dess vikt. Denna 

uppfattning resulterar i sig i en åtskillnad hos de som arbetar inom polismyndigheten. 

Arbetsuppgifter som kan utföras av ‘vem som helst’ skall utföras av de civilanställda medan 

själva polisarbetet enbart kan utföras av poliser och betraktas som viktigare, finare och mer 

värt.  

 

Frågan om lön är något som Ola men även Gustav anser skapa problem för poliser och deras 

självbild gentemot civilanställda. Deras ibland höga löner kan irritera poliser som ofta har en 

stor yrkesstolthet och även en lägre lön i många fall. En möjlig anledning till motståndet en del 

poliser inom polismyndigheten känner gentemot civilanställda kan vara att de civilanställda inte 

har de maskulina värderingar och tankesätt som ofta präglar (Davies & Thomas, 2008) och har 
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präglat polismyndigheter (Chess, 1960). Ola ansåg att en viss avundsjuka låg till grund för den 

dåliga behandlingen mot civilanställda. Avundsjukan beskrev Ola som att den härstammade 

från att civilanställda utredare var ofta duktigare än poliser som var utredare. De civilanställda 

utredarna fick då många tunga åtråvärda fall, det kan såra polisernas yrkesstolthet och påverka 

deras identitet eftersom det enligt poliser endast är de som ska och kan utföra polisiärt arbete. 

De feminina värderingar som präglar Sverige som nation och inte bara polismyndigheten, kan 

enligt Hofstedes (1983) undersökning ha förändrats till att både bli mer feminina eller mindre 

feminina. Om de maskulina värderingarna har börjat ta mer plats inom svenska 

polismyndigheten kan det medföra att motståndet ökar och blir mer synligt. Vi tolkar det som 

att nästan alla respondenterna väljer att inte prata om motståndet mot civilanställda inom 

polisen men att det till viss del ändå finns där. De civilanställda upplever inte att det förekommer 

någon typ av motstånd från poliser att släppa in civilanställda på områden inom 

polisverksamheten som är typiskt polisarbete, som till exempel brottsutredning. En av de 

civilanställda respondenterna arbetar som brottsutredare och personen i fråga upplevde inte 

någon typ av motstånd från poliser i arbetet som brottsutredare. Dock upplevde respondenten 

att det är svårare i dagens polisorganisation att komma in som civilanställd eftersom kraven på 

civilanställda är mycket höga. Respondenten ansåg att svårigheten med att komma in i 

organisationen grundar sig förutom på höga krav på den yngre generationen poliser som anser 

sig klara av allt själva utan civilanställdas hjälp. Vi har inte fått indikationer på att motståndet 

som kommer till följd av polisers och civilanställdas olika identiteter är något utbrett inom 

polisen utan att det förekommer dels på grund av enskilda personer men även ibland av grupper 

som inte anser att civilanställda hör hemma inom polisorganisationen. En möjlig förklaring till 

det låga motståndet kan vara att eftersom Sverige har en enligt Hofstede (1983) en låg grad av 

femininitet kan det öppna upp för civilanställda inom svenska polismyndigheten eftersom då 

krockar inte polisens traditionellt maskulina värderingar (Davies & Thomas, 2008) med de mer 

feminina svenska värderingarna.  

 

3.4 Kultur och imagens påverkan på identiteten 

Identiteten är inte oberoende av kultur och image, identiteten påverkas internt av kulturen i en 

organisation och identiteten påverkas även av externa faktorer såsom image (Hatch & Schultz, 

2005). Image är här hur omvärlden ser på en individ och kulturen i en organisation är hur en 

grupp ser sig själva (vilka är vi?). Alla tre delar påverkar och påverkas av varandra. Imagens 

påverkan leder till en reflektion av identiteten men även till en viss självrannsakan. För att förstå 

organisationsidentitet behövs image och kultur som representerar den externa och interna 
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påverkan på identiteten för att se hur de olika delarna påverkar varandra (Hatch & Schultz, 

2005). Identitetsprismen visar på hur image speglas av andra individer och lämnar intryck på 

andra och hur kulturen reflekteras och sammanflätas med kulturella överenskommelser och 

vävs ihop med identiteten (Hatch & Schultz, 2005). Om omvärlden ser poliser och civilanställda 

på ett visst sätt kommer det att påverka hur de ser på sig själva. Av våra respondenter var två 

brottsutredare, av vilka en var civilanställd (Kerstin) och en polis (Pernilla) i grunden. Kerstin 

beskrev en känsla av vi och ni tänkande särskilt från nyexaminerade poliser. Förhållningssättet 

nyexaminerade poliser har stämmer delvis överens med Hatch & Schultz (2005) teori om 

image. Nyutexaminerade poliser och mer erfarna poliser har en uppfattning om hur omvärlden 

ser på de och deras profession. Skulle imagen förändras på grund av att civilanställda arbetar 

med lika eller liknande arbetsuppgifter som polisen kan det förändra imagen på 

polisprofessionen. Nyutexaminerade och erfarna poliser kan vilja distansera sig från 

civilanställda för att polisens image inte ska påverkas negativt av till exempel civilanställda 

utredare. Hatch & Schultz (2005) hävdar även att när imagen inte överensstämmer med den 

egna bilden en individ har av sin image, försöker ofta organisationen och dess medlemmar 

förändra andras bild av deras image. Vidare framhåller Hatch & Schultz (2005) att imagen och 

reflektionen kring den medför även reflektion och tolkning i förhållande till kulturella 

värderingar och antaganden.  

 

(Organizational identity dynamics model Hatch and Schultz, 1997; 2000; 2005) 

 

Kerstin och Pernilla är båda brottsutredare och delar till viss del kultur och identitet. Kerstin 

beskriver sin roll som civilanställd utredare nästintill identisk med en polis som arbetar som 

utredare. Skillnaden ligger i att civilanställda inte kan gripa folk eller göra frihetsberövanden. 
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Eftersom Kerstin inte har polisutbildning och därmed inte fulla polisiära befogenheter har vi 

svårt att se Kerstin som en fullvärdig medlem i polisernas kultur. Det är troligt att kulturen 

Kerstin till viss del reflekterar stämmer in med den poliserna har och att detta i sin tur påverkar 

identiteten (Hatch & Schultz, 2005). Poliskulturen präglas troligen dessutom av ett maskulint 

förhållningssätt Davies & Thomas (2008) beskriver som framträdande inom polisen i 

Storbritannien. Om kulturen inom polisen i Sverige har en maskulin prägel kan civilanställda 

som inte delar liknande maskulina polisiära arbetsuppgifter inte bli en del av polisens kultur. 

Kerstin beskrev den första tiden när det blev vanligare med till exempel civilanställda 

brottsutredare som att det förekom tveksamhet hos poliser. Tveksamheten Kerstin beskriver hos 

poliserna kan tolkas som att de inte visste hur om Kerstin som civilanställd utredare skulle ingå 

i deras kultur och om Kerstins och andra civilas intåg i polismyndigheten kan ha några negativa 

konsekvenser för poliser. Eftersom Kerstin arbetar med likadana arbetsuppgifter som en polis 

som är brottsutredare blir följaktligen rent teoretiskt Kerstin en del av poliskulturen, Kerstin har 

en viss uppfattning om vad som är polisarbete och Kerstin kommer i sitt samarbete med poliser 

att reflektera och påverkas av deras kultur (Hatch & Schultz, 2005). Reflektionen Kerstin 

troligen gjorde av polisernas kultur medför att hennes identitet anpassas till att stämma överens 

med den poliserna besitter.  Kerstin beskrev det som att poliserna inte visste hur de skulle 

förhålla sig till civilanställda utredare, tveksamheter förekom var gränsen gick mellan en 

brottsutredare med polisiär bakgrund och en civilanställd brottsutredare.  

 

En civilanställd brottsutredare kan påverkas av allmänhetens syn på brottsutredare. Kerstin 

ansåg sig själv vara en del av poliskåren och enligt Kerstin fanns det inga indikationer på att 

poliserna inte kunde se en civilanställd arbeta som brottsutredare. Kerstin påpekade att när det 

blir vanligare med civilanställda på traditionella polisiära uppgifter blir gränserna mellan 

poliser och civilanställda svårare att se. Hatch & Schultz (2005) framhåller att om imagen inte 

stämmer överens med individens självsyn är de benägna att anstränga sig för att förändra 

allmänhetens syn. Ett exempel kan vara när en civilanställd utför polisiära arbetsuppgifter vilket 

kan förändra allmänhetens syn på vem som är lämplig att genomföra polisiärt arbete. Kan andra 

som inte tillhör professionen polis utföra polisiära arbetsuppgifter kan polisyrket i extremfall 

urvattnas och poliser kan begränsas till att leva efter en typisk maskulin uppfattning om 

polisprofessionen.  
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4 Kåranda och yrkessammanhållning 

4.1 Gemensamma värderingar inom kåren 

För den oinvigde kan poliskåren framstå som en homogen enhet. Liksom för många andra 

uniformsyrken kan poliser framstå som om de alla har samma synsätt och värderingar och 

medborgare som står utanför yrkesgruppen har i vissa fall en specifik uppfattning om hur en 

polis ‘är’. I Bergmans (2016) avhandling “Poliser som utbildar poliser” tar författaren upp 

polisers förmåga att fatta beslut utifrån hur samarbetet fungerar med kollegorna, men också att 

det som allmänheten bidrar med färgar en polismans beslut. Poliskåren har till uppgift att se till 

att medborgarna är trygga och även att ge service i olika sammanhang, men också att tillse att 

lag och ordning efterlevs tillfredsställande (Bergman, 2016). Den image och den kultur som 

påverkar hur samhället betraktar poliser och att samhällets syn på poliser ger påverkan på hur 

poliser ser på sig själva kan på ytan ge intryck av en homogen grupp. Men givetvis spelar 

faktorer som personlighet, fostran, personliga ideal och annat in även för en polis även om den 

gemensamma nämnaren är upprätthållande av lag och ordning. Själva uppdraget som poliser 

har regleras i polislagen där tydliga riktlinjer ges om vad som är lagligt och vilka befogenheter 

en polis har. Lagen kompletteras av polisförordningen SFS, 2014:1104 där själva anställningen 

en polis har regleras (Riksdagen, 2017).  

 

I de intervjuer vi gjorde, framkom att uppfattningen hos respondenterna är att en polis främsta 

uppgift är att upprätthålla lag och ordning och de är alla anställda i samhällets och medborgarnas 

tjänst (intervju Ola och Gustav). En av respondenterna ger följande som svar på frågan om hur 

han/hon ser på sin roll som polis: 

 

/.../vi har ju en arbetsgivare och de anser ju att det är de som skall leda vår 

verksamhet, men inom polismannaskrået är det så att vi anser att det är 

allmänheten som är vår uppdragsgivare. (Ola, Intervju 20/4-18).  

 

Respondenterna, särskilt poliserna, trycker på att poliser inte nödvändigtvis behöver eller ska 

ha samma åsikter och värderingar i stort, men att samhörigheten och sammanhållningen är av 

yttersta vikt. Särskilt nödvändig är den i trängda situationer, i enlighet med vad Bergman (2016) 

menar i sin avhandling “Poliser som utbildar poliser”. En polis vi intervjuade beskrev det som 

att när de åker ut på ett anrop har de ingen som helst uppfattning om vad som väntar. Där kan 

se ut hur som helst, men den yrkesetik som kännetecknar poliser innebär att de inte kan väja för 
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obehagligheter, utan är den enda person som går att skicka in i ett sådant oklart läge. Det ligger 

därför i sakens natur att det måste finnas en sammanhållning och tillit hos de som arbetar 

tillsammans på detta sätt, i annat fall skulle det inte vara genomförbart enligt Pernilla.  

 

Sammanhållningen inom arbetslaget kan vara både på gott och ont eftersom utkomsten av 

arbetet är helt beroende på om samarbetet flyter på bra. De som jobbar i fält är beroende av att 

de känner varandra på djupet, vilket de enligt Linda gör eftersom de har all tid i världen att prata 

med varandra under alla timmar i bilen på väg till och från olika uppdrag. Hatch & Schultz 

(2005) beskriver hur individer påverkas av varandra och hur denna påverkan i sin tur kan 

påverka hela organisationen. Denna typ av påverkan får genomslag och leder till permanent 

förändring (Hatch & Schultz, 2005). Att de känner varandra såpass väl och på djupet betyder 

att de känner trygghet när de kommer ut på uppdrag där både statusen och utgången är okänd. 

Poliser som anländer till en plats där det kanske finns skadade personer eller en hotbild måste 

känna sig trygga med vad kollegan gör när man inte har ögonen på honom eller henne. Å andra 

sidan tänker vi att den här djupa kännedomen om kollegorna skulle kunna leda till att poliserna 

håller varandra om ryggen i olika situationer. I slutet av våra intervjufrågor presenterade vi för 

respondenterna fem olika perspektiv, utarbetade av Bayerl et al (2014) där ytterligheterna är 

ställda mot varandra. Alla tillfrågade upplevde perspektiven som svåra att ta ställning till och 

någon blev också lätt irriterad och menade att det inte går att svara på två så skilda påståenden 

i samma fråga med en enkel siffra. Vi kunde dock se att i de perspektiv Bayerl et al (2014) 

arbetat fram, där det tydligt trycktes på att viktigast var att upprätthålla lag och ordning blev 

graderingen något lägre eftersom det var en ytterlighet många vände sig emot, såväl poliser som 

civilanställda. Samtliga respondenter var mycket tydliga med att viktigaste uppgiften för en 

polis var att hjälpa människor i utsatta situationer, alltså samhällsfunktionen. Sammantaget kan 

också sägas att respondenterna var noga att påpeka att ingen av dem tar sig rätten att döma 

någon utifrån den situation personen befinner sig i. Personer som hamnat i arresten på grund av 

till exempel snatteri behandlas med samma respekt som någon som blivit bestulen och gör en 

anmälan om stöld. En respondent, Björn påpekar att alla har rätt att bli respekterade.  

 

4.2 Polisers funktion i samhället 

De som arbetar inom polismyndigheten jobbar i ett arbetsklimat som kräver 

anpassningsförmåga och flexibilitet. Förmågan att snabbt analysera situationer och att utifrån 

analysen ta strategiska beslut är inget som kan läras ut via skolbänken utan förmågan kommer 

från tidigare erfarenheter. Att vara analytisk menar Davies & Thomas (2008) är en maskulin 
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egenskap till skillnad från att kommunicera och agera utifrån ett känslomässigt perspektiv, som 

beskrivs som kvinnligt. För en polis är den etiska aspekten viktig, att ha förmågan till empati 

och att agera professionellt i olika situationer är av avgörande betydelse. Linda beskriver det 

som att hon är duktig på att lugnt prata folk tillrätta, vilket skulle kunna stärka den teorin. 

Naturligtvis har människor, även poliser, olika sätt att agera på beroende på vad som berör just 

honom eller henne mest. Sammanhållningen inom poliskåren bygger på förmågan att anpassa 

sig och att vara en lagspelare (Bergman, 2016). Flera av våra respondenter, både poliser och 

civilanställda, Ola, Linda, Björn och Pernilla är tydliga med att valet att arbeta inom 

polismyndigheten bottnar i en vilja att hjälpa människor. De är även tydliga med att det är den 

viljan som avgör om en polis är en bra eller mindre bra dito, men vill samtidigt mena att de som 

inte har den rätta inställningen sorteras bort redan vid antagningsförfarandet. Respondenterna 

ser inga skillnader i den viljan när det kommer till civilanställda inom polismyndigheten. De 

civilanställda är enligt sig själva välkomna i sammanhållningen och de drivs av samma vilja 

som poliserna att göra gott (Frida, Lena, Björn, Kerstin). 

 

Media har rapporterat om övertramp i fråga om respekt och en och annan minns kanske 

händelsen i Rosengård i Malmö där poliser blev föremål för utredning i samband med 

utryckning vid oroligheter (Ström, 2010). Vår uppfattning är att här har uppstått en gruppering 

där fenomenet gruppering är av negativ karaktär, något som vi tror kan ske i alla grupper. 

Gruppen har en såpass stark känsla av sammanhållning att även om en eller två av de som 

arbetar känner respekt för individen de arbetar med, kan de inte stå emot grupptrycket. Utmärkt 

exempel är den polis som blev fälld eftersom han satt passiv i sin bil under hela händelsen i 

Rosengård utan att rapportera vad som skedde (Ström, 2010). Följaktligen kan vi se att 

grupptrycket här blir något negativt. Sammanhållningen inom polismyndigheten påverkas 

enligt Hatch & Schultz (2005) “Identity Prism” av ett slags interaktion i olika faser. En persons 

image kan antas utgå ifrån hur samhället ser på den roll personen har i ett visst sammanhang. 

Det handlar då om hur andra uppfattar individen. Individen själv påverkas av den kultur som 

finns inuti, i detta fallet, en organisation. Det som sker inuti organisationen påverkar därför 

också hur personerna ser på sig själva (Hatch & Schultz, 2005). Sammanhållningen och 

kårandan inom polismyndigheten kan därför sägas komma ur samhällets syn på yrkesgruppen 

men också ur den enskilde individens syn på sin kår. De civilanställda vi har pratat med 

upplever att poliser och civilanställda har samma grundvärderingar. Björn som i sitt 

yrkesutövande står nära poliserna menar att de, då de möts i tjänsten, har ett och samma mål 
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och att ingen skillnad görs från polisernas sida på vem som gör vad bortsett från de fall där 

uppgifter enbart kan utföras av poliser rent lagligt.  

 

Inom Polismyndigheten är alla som arbetar lika värdefulla, det är något våra respondenter 

återkommer till. I Stenmarks (2005) studie framgick att det fanns en syn på civilanställda hos 

poliserna som grundar sig i att de har högre status. Många av de vi pratat med menar att tidigare 

var det vanligt att poliserna ansågs vara viktigare än de civila och att poliserna själva hade 

sammanhållning ‘kåranda’ medan de som arbetade med andra arbetsuppgifter och var 

civilanställda inte hade samma betydelse. Men de vi pratar med är också tydliga med att så är 

det inte nu längre. Vi vill påstå att frågan inte avser hur det var förr och hur det är nu, utan det 

är något de själva drar slutsatsen om och därmed menar vi att uppdelningen mellan 

yrkeskategorierna fortfarande existerar. Det finns inga uttalade skillnader, men identifikationen 

med sina kollegor finns fortfarande och när vi talar med våra respondenter pratar de 

civilanställda mycket om poliserna. Om det finns en integration där inga skillnader görs, hade 

det möjligen varit mer logiskt att benämna personerna med namn eller liknande.  

 

4.3 Laget framför jaget 

Hur väl ett arbetslag fungerar inom polismyndigheten beror på sammanhållningen och 

samspelet mellan de som arbetar. Kulturen påverkar imagen och identiteten för den enskilde 

och för hela gruppen, poliser såväl som civilanställda (Hatch & Schultz, 2005). 

Organisationskulturen byggs på imagen. Att vara polis är synonymt med vissa garantier, som 

ärlighet, trygghet och pålitlighet. Det finns i detta sammanhang en utbredd kulturell värdering 

i hur man agerar inom Polismyndigheten. Imagen och kulturen hos individer och organisation 

påverkar hur sammanhållningen, kårandan, fungerar (Hatch & Schultz, 2005). Det finns de som 

är mer eller mindre lämpliga som poliser, i samhällets och allmänhetens tjänst. I sin avhandling 

presenterar Bergman (2016) tanken att förmågan att vara handlingskraftig å ena sidan ställs mot 

förmågan till empati och sunt förnuft å andra sidan. Polisyrket är ett riskfyllt arbete, och det gör 

att de som utövar yrket befinner sig i en utsatt position ibland. Det framstår därför som viktigt 

att de som arbetar kan känna tillit och vet att någon kollega täcker ryggen på dem i känsliga 

situationer (Bergman, 2016). Ur de civilanställdas aspekt är inte kraven mindre, bara 

annorlunda eftersom det kanske inte är lika allvarliga följder om en utredare tänker en extra 

gång innan handling eller ändrar ett taget beslut. Därmed inte sagt att det de civilanställda gör 

inte är viktigt. Stenmark (2005) avhandlar skillnaderna och likheterna i en studie där det 

framkommer att skillnad görs på de två olika personalkategorierna även inom organisationen. 
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Poliser som presenterar sig gör det ofta genom att påtala att de är poliser medan civilanställda 

snarare talar om vad de har för arbetsuppgifter.  

 

Under våra intervjuer framkom det att alla respondenter har insikten att ju bättre man känner 

varandra i arbetslagen, både när det handlar om de civilanställda och poliser, desto tryggare blir 

man i sitt arbete. Det framkom också att de som arbetar som civilanställda brottsutredare, främst 

Kerstin känner stor samhörighet med de som är poliser. Hon känner sig inte exkluderad på något 

sätt utan är en länk i kedjan.  

 

/.../jag måste säga att jag har aldrig under mina år upplevt något negativt med att 

vara civilanställd. Om man jämför min tid där jag var innan i reception, då var 

man civilanställd och då hade man ju inte något arbete med misstänkta och såna 

saker. Jag får nog säga som så att den tiden upplevde jag heller aldrig något 

negativt från några poliser. Men det är ju som jag säger, det var den gamla 

kårandan då/…/ (Kerstin, Intervju 25/4-18) 

 

Dock kan de inte arbeta med lagligt reglerade polissysslor såsom att hämta in misstänkta till 

förhör eller göra husrannsakningar (Riksdagen, 2017). Flera av respondenterna, främst poliser, 

trycker på att deras vardag blir mycket enklare när de får hjälp av civilanställda. Det skulle dock 

kunna vara så att eftersom flera respondenter påpekar att alla är en del i teamet och att 

civilanställda räknas såväl som poliser, så existerar ändå skillnader. I annat fall skulle det 

kanske inte behöva påpekas.   

 

4.4 Hur är det med sammanhållningen egentligen? 

Den sammanhållning som sägs genomsyra polismyndigheten kan beskrivas som ett 

tankekollektiv. Tankekollektiv som begrepp beskrivs i sin tur som en form av gemensamma 

sätt att se på olika saker. I kärnan i ett tankekollektiv finns det tongivande, exempelvis chefer 

eller inofficiella ledare av olika slag. I de yttre skalen av en tänkt cirkel som får representera 

tankekollektivet finns så följarna. De som är följare är också närmare andra grupperingar i 

samhället och hämtar därmed influenser från andra håll och på så sätt förändras värderingarna 

i tankekollektivet sett över tid om än med viss tröghet (Bergman, 2016). Sammanhållningen 

skulle kunna antas komma ur en social reproduktion som bottnar i att de som blir poliser skolas 

in i synsätten som omgärdar sammanhållningen och kårandan. Redan vid inträdet på 

polishögskolan finns förväntningar på vilka värderingar man som blivande polis skall 
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identifiera sig med (Lauritz, 2009). I antagningsförfarandet finns vissa grundläggande krav som 

skall uppfyllas för att den sökande ens skall vara aktuell. Den sammanhållning som finns inom 

kåren har traditionellt inneburit bland annat att ställa upp för sin grupp och att vara en pålitlig 

lagspelare och att täcka för kollegor och hålla sig på rätt sida lagen. Än idag är det många av 

dessa värderingar som gäller, men sett över tid förändras kulturen evolutionärt eftersom nya 

lagmedlemmar slussas in i organisationen (Lauritz, 2009). Chess (1960) uttryckte redan på 

sextiotalet att civilanställda finns och kommer fortsätta att finnas inom det amerikanska 

polisväsendet. Men han redogör också för att den amerikanska polisorganisationen och de 

civilanställdas roll däri förändras över tid genom att uppdragen för den som jobbar ändras 

kontinuerligt (Chess, 1960). Polismyndigheten i Sverige har andra förutsättningar, både som 

nation med annan lagstiftning till exempel, men också tack vare att uppdragen ser annorlunda 

ut idag. I våra intervjuer framkom att respondenterna, framförallt de som arbetat under längre 

tid, ansåg att förändringar har skett i fråga om sammanhållningen inom yrkesgrupperna och 

kåren.  

/.../ibland, fast det… det kan väl hända nån gång att de här yngre som kommer ut 

nyutexaminerade, att man känner lite såhär att ah, jag är polis och du är bara… 

Men det är på senare tid och jag har aldrig hört någon säga det direkt till mig 

men det kan vara den här unga generationen/.../ (Kerstin, Intervju 25/4-18) 

 

Både de civilanställda och poliser vi pratade med menade att kårandan finns kvar och att 

arbetslagen måste känna, och också känner, trygghet i arbetet och gentemot varandra, något 

som överensstämmer med den teori vi hittat (Lauritz, 2009). Trots de olikheter mellan 

människor som förekommer inom polismyndigheten såväl som i samhället i stort, menar 

respondenterna överlag att grundvärderingarna ser ungefär likadana ut och att det tidigare har 

varit mer uttalat att andan inom kåren mer inkluderade de som hade rätt att bära uniform än de 

som saknade den rätten. Eftersom civilanställda inte har samma identitet blir deras intågande i 

den polisiära kulturen svår, reflekterandet av poliskulturen blir därför problematiskt (Hatch & 

Schultz, 2005). Civilanställda har länge förekommit men de har i stor utsträckning fungerat som 

stödfunktion åt de uniformerade (Chess, 1960). De av våra respondenter som arbetat under lång 

tid inom Polismyndigheten anser att kårandan var mer uttalad förut i så mån att den exkluderade 

civilanställda (Chess, 1960). I dagsläget menar respondenterna att alla inkluderas. Vid 

intervjuerna upprepades flera gånger av olika respondenter att kårandan är oförändrad och att 

tidigare kunde skillnad göras på civilanställda och poliser men att så inte sker längre vilket i sig 

är motsägelsefullt. Därutifrån antar vi att de som arbetar i organisationen antingen via anekdoter 
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fått det återberättat eller att det än idag förekommer den typen av skillnader, och därför vill 

poängtera att så inte är fallet. En kåranda som är oförändrad och som tidigare innebar skillnader, 

men som idag inte gör några skillnader innebär ju ändå att något har förändrats.  

 

4.5 En stagnerad organisation? 

I avhandlingen om “Poliser som utbildar poliser” menar Bergman (2016) att tidigare forskning 

tyder på att polisyrket kan framstå som föråldrat och att den homogenisering som sker tack vare 

att det är poliser som utbildar nya poliser inte är helt igenom nytänkande. Tidigare forskning 

tyder på att det omoderna sättet att utbilda leder till stagnation och en myndighet som inte är i 

förändring. Risken med detta, säger Bergman (2016), är att omvärlden springer ifrån och att 

klyftan mellan de som arbetar i polismyndigheten och samhället blir större och större. Av det 

skälet skulle socialiseringsprocessen som omger poliser behöva moderniseras så att nya tankar 

och influenser utifrån får större plats. Davies & Thomas (2008) å sin sida, redogör för hur 

förändring sker över tid utan att det är planlagt, och att identiteten påverkas av förändring som 

påverkar identiteten i ett slags kedjereaktion. Så har det alltid varit menar författarna, och de 

vill också vara tydliga med att det finns olika sorters förändring - både den planerade i form av 

omvälvande eller mindre omvälvande nyheter i organisationer, men också den här evolutionära 

förändringen som kanske i ännu större utsträckning påverkar de som arbetar i organisationen. 

Chess (1960) menade, även han, redan på sin tid att även inom polisyrket görs förändringar 

stegvis. Han ställde sig frågan om huruvida civilanställda skulle finnas inom polismyndigheten. 

Han utvecklade med att konstatera att i alla fall i USA - där hans studie hade sin utgångspunkt 

- fanns absolut bruk för civilanställda och att det gjordes tydlig skillnad på vad en civilanställd 

och en polis kunde ha för arbetsuppgifter 

 

We see, then, that the true professional may not  want a member of the force to 

perform some civilian work and that it may be essential to employ  civilians for 

this reason alone. (Chess, 1960 s592) 

 

I citatet ovan speglas förändringsbenägenhet, där en anledning att ha civilanställda i gruppen är 

att poliser skall vara poliser och inte hålla på med annat. Låt vara att det är USA vi tar som 

exempel men det kan nog ändå gå att applicera på våra svenska normer. Enligt Hofstede (1983) 

har USA en hög grad av maskulinitet vilket vi anser ger en annan inställning mot civilanställda 

till skillnad mot Sverige där den siffran är låg. Oavsett vad var och en tycker om det som 
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uttrycks i citatet och på det sätt det uttrycks, innebär det ju att organisationen i vart fall inte 

stagnerar eftersom det tillförs nya civilanställda och nytillskotten i sig garanterar förändring.  

 

Bland respondenterna menar flera att de ser tydliga skillnader i dagsläget mot hur det har 

fungerat tidigare, kanske när de var nyanställda - vare sig de är civilanställda eller utbildade 

poliser. De av våra respondenter som inte själva har upplevt den här förändringen påtalar den 

ändå, eftersom det tillhör sådant de fått återberättat för sig av äldre kollegor. Vissa av dem säger 

med eftertanke att det var nog annorlunda förr och att skillnaderna i sammanhållning mellan 

civilanställd och polis också var större tidigare. Två tankar växer fram hos oss runt detta, 

nämligen att anekdoter och därmed social tillpassning av nyanställda leder till kulturell 

samklang mellan äldre och yngre i organisationen. Dessutom föds tanken att det är lätt att säga 

hur det varit tidigare och att det nu är annorlunda. Men om 25 år, säger kanske de som då arbetar 

i organisationen att ‘år 2018 var det annorlunda, då gjorde man skillnad på civilanställda och 

poliser’. Vi tror att historieberättandet inom organisationen gör att man tror att det var på ett 

visst sätt eftersom det återberättas så.  

 

4.6 Mening och identitet 

Människor i en organisation påverkas bland annat av meningsskapande och identitetsskapande. 

Redan under utbildningen skapas mening för polisstudenterna då gamla erfarenheter blandas 

med nya och blir till en mix som genererar nya värderingar (Lauritz, 2009). För polisstudenter 

och aspiranter innebär detta att sammanhanget och yrkesrollen påverkas utifrån det som sker 

och utifrån dem de omger sig med. Dagligen i yrket hamnar personerna som arbetar inom 

polismyndigheten i situationer som inte går att förutsäga och utifrån det får de hantera den 

information och de omständigheter de befinner sig i (Lauritz, 2009). För att klara yrkesrollen 

behöver både civilanställda och poliser ha förmågan att lösa problem smidigt och snabbt. 

Förmågan att växla fokus är viktig och skiftande uppgifter och ärenden gör att de som arbetar i 

organisationen behöver vara flexibla. I dessa skiftande arbetsuppgifter finns själva 

meningsskapandet, då förmågan att kunna anpassa sig snabbt till en given situation gör att de 

som arbetar finner sig dugliga och att de uträttar meningsfulla saker (Davies & Thomas, 2008). 

I enlighet med Hatch & Schultz (2005) Identity Prism skapar de anpassningar som sker ett sätt 

att se på kulturen i organisationen. Organisationskulturen i sin tur påverkar den enskildes 

identitet och image. Sammantaget leder processen till identifikation med sin kultur och en 

mening med det som utförs (Hatch & Schultz, 2005). För personerna vi talat med är vardagen 

föränderlig. Det ena fallet är inte det andra likt och anpassningsförmåga och förmåga att läsa 
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av situationer är ett krav för att klara arbetet vare sig de är civilanställda eller poliser. 

Anpassningsförmågan i sig är en grund för kulturen på arbetsplatsen och även om det handlar 

om olika personer med olika värderingar menar våra respondenter att det finns en gemensam 

nämnare i förmågan till anpassning som påverkar den kollektiva identiteten, vilket står i 

harmoni med Hatch & Schultz (2005) teorier. Respondenterna menar att det är viktigt att känna 

sina arbetskamrater väl då till exempel ingripanden i skarpa lägen kan ställa till det om de skulle 

dra fel slutsatser om hur de andra i arbetslaget förhåller sig i olika sammanhang. För de 

civilanställda finns mer eller mindre utsatta positioner. En arrestantvakt som exempel, har ofta 

i sitt arbete med farliga personer att göra. Det leder till att till exempel en arrestantvakt i större 

omfattning måste ha kunskap om med vilken han för tillfället samarbetar och hur den personen 

fungerar i olika sammanhang. 

 

Det är ju ännu viktigare eftersom vi bara är två personer som har hand om till 

exempel 15 frihetsberövade för då handskas ju vi med de här ofta farliga 

människorna så vi måste ha en sammanhållning och anda för att klara vårt jobb. 

(Björn, Intervju 24/4-18) 

 

För de civilanställda brottsutredarna är det på samma sätt viktigt att känna tillit till 

arbetskamrater då de ofta sitter i förhör med brottslingar av olika karaktär (intervju med Björn, 

Pernilla och Kerstin). För varje tillfälle de anställda befinner sig i skapas ny kunskap och nya 

riktlinjer så att mening och identitet förändras.  

 

4.7 Ny på jobbet 

I Lauritz (2009) avhandling framgår att grupper ofta introducerar nya medlemmar genom att 

berätta hur det tidigare varit, hur arbetet bedrivits och hur det då har fungerat. Nykomlingar i 

grupper kan få anekdoter om olika händelser återberättade för sig i syftet att antingen få 

nykomlingen att förstå vikten av att uppträda på ett visst sätt eller tvärtom, vikten av att inte 

uppträda på ett visst sätt. På det här sättet, menar Lauritz (2009), formas grupper till att bli mer 

homogena och sammansvetsade. Personer som är medvetna om vad som förväntas av dem har 

större benägenhet att försöka infria förväntningarna eftersom den sociala konstruktionen i olika 

grupper baseras på homogenitet (Lauritz, 2009). Lauritz (2009) vill också trycka på att det inte 

bara är positivt att ha den här typen av social inskolning. Han menar att det ganska enkelt kan 

bli negativt på så sätt att för den enskilde är det enklare att hålla sig inom den här ramen, den 

här sociala konstruktionen och att det innebär begränsningar för den enskilde.  Att påverka de 
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som är nya i en social sammansättning är viktigt för de som redan är etablerade och leder till 

ett slags likformighet. Beteendet inom gruppen appliceras på den nyanlände och säkerställer att 

den nya personen passar in med övriga, samtidigt som gruppen förenas i sitt sätt att se på 

omvärlden (Stenmark, 2005).  Att ta sig utanför det beskrivna ramverket, särskilt om man är ny 

i gruppen, är slitsamt och svårt eftersom de allra flesta vill vara en del av en enhet snarare än 

att stå utanför. Det negativa, menar författaren, är då att förhållningssättet bli till en 

självuppfyllande profetia där objektiv åskådning på den egna gruppen saknas, något som inte 

leder till utveckling utan snarare stagnation (Lauritz, 2009). Den kåranda som kännetecknar och 

framförallt tidigare har kännetecknat polisväsendet håller möjligen på att luckras upp. 

Värderingar rubbas i grunden, och från att tidigare ha varit en självklarhet att stötta varandra 

både under arbetet och fritiden enligt vad Stenmark (2005) beskriver, är det enligt ett par av 

våra respondenter inte längre lika självklart att ställa upp.  

 

De av våra respondenter som arbetat lång tid inom Polismyndigheten menar att som ny polis 

eller civilanställd var de måna om att smälta in. Flera av dem svarar på frågan om de ser någon 

skillnad i sammanhållning och identitet/kultur gentemot andra anställda nu idag i förhållande 

till hur det varit tidigare att de absolut gör det. Deras uppfattning är att det var strängare förr, 

poliser med erfarenhet var noggrannare med att poängtera just sin erfarenhet och även om de 

som nyanställda kände sig välkomna på arbetsplatsen var det noga att veta sin plats. Gustav tar 

också upp hur det fungerar i dag. Denne menar att generationen med åttiotalister är mer av 

individualister än lagspelare även om personen vi pratat med inte vill dra riktigt alla över en 

kam. Åttiotalisterna Gustav beskriver har inte fångats upp som en del av den sociala 

inskolningen Lauritz (2009) beskriver och därför har det påverkat sammanhållningen negativt. 

Exemplet som ges handlar om till exempel ledigheter, där respondent Gustav menar att de som 

är nya idag inte har en tanke på att kontrollera hur övriga på arbetsplatsen önskar förlägga 

eventuella ledigheter eller annat, utan ser i stort sett till sig själva och sin egen bekvämlighet. 

Gustav vill inte närmare spekulera i om detta är en generationsfråga inom enbart 

polismyndigheten eller om det är en förändring i samhälls- och arbetslivsklimat generellt som 

har lett till förändringen i tankesättet. Dock trycker vår respondent på att förändringen är 

påtaglig. Förändringen inom Polismyndigheten påtalas av såväl polis som civilanställda. De 

som påtalat förändringen menar att synsättet har lett till att sammanhållningen, eller kårandan 

som begrepp håller på att förändras. På den direkta frågan menar alla respondenter att man 

håller ihop, ställer upp för varandra och att civilanställda och poliser betraktas som jämbördiga. 

Åsikterna om hur det faktiskt är går alltså isär. De positiva aspekterna som Lauritz (2009) tar 
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upp med homogeniserade grupper är följaktligen inte hundraprocentiga eftersom det finns 

åsikter i olika riktningar. Förändringen i kårandan och samhörigheten, sammanhållningen, kan 

i det här sammanhanget tyckas bli till det sämre om den blir mindre uttalad. För uppenbarligen 

finns där brister. Om den här nyare generationen inte motsvarar tidigare generationer med 

avseende på hur man ställer upp för varandra är ju skillnaden intressant - skillnaden i hur 

tidigare generationer lyckats ‘fostra’ nya in i kåranda, kultur och social konstruktion när inte 

nuvarande generation lyckas.  

 

4.8 Identitet och sociala konstruktioner 

För vissa personer kan det kännas naturligt att på frågan “vem är du?” svara “jag är polis”. Eller 

“jag är brottsutredare”. Eller “jag är arrestantvakt” - eller något annat. Innebörden i det som 

sägs är i alla dessa exempel att personen ifråga identifierar sig med sitt yrke, oavsett 

yrkeskategori. Sättet att presentera sig själv på enligt ovan kan tolkas som att yrkestillhörigheten 

är viktig i sociala sammanhang (Bergman, 2016). Skillnaden ligger alltså i hur man identifierar 

sig med sitt yrke. Istället för att säga att “jag arbetar som…” säger man “jag är…”. 

Identifikationen blir uppenbar. Möjligen kan tyckas att det är oviktigt med vilket ordval en 

person beskriver sitt yrke, men även om skillnaden rent betydelsemässigt i ordvalet är liten, blir 

skillnaden i vad man identifierar sig med stor (Bergman, 2016). Inom polismyndigheten finns 

en stark kultur och av de som arbetar där identifierar sig de flesta med kulturen. Det är nämligen 

inte lätt att gå emot den interna organisationskulturen i en organisation där kulturen och 

identiteterna är så pass starka (Stenmark, 2005). På ledningsnivå verkar inte polismyndigheten 

dra nytta av den starka kulturen och identiteten som finns eftersom de i förändringsarbete inte 

använder eller tar hänsyn till dessa faktorer (Stenmark, 2005). Ändå har hela organisationen på 

flera sätt nytta av kulturen och kopplingen till identiteten. Det finns forskning som stödjer att 

den som identifierat sig med en viss grupp har lättare att ha överseende med det som inte 

normalt representerar gruppen, extraordinära händelser kan lättare avfärdas som 

engångsföreteelser och blir därigenom inte tongivande för gruppen (Lauritz, 2009).  

 

Våra respondenter svarade på vår fråga om hur de ser på sig själva som en i teamet att det finns 

inga skillnader mellan poliser och civila. Alla är lika viktiga och en respondent sträckte sig så 

långt som till att berätta att enligt honom borde 100 civilanställda och 125 poliser vara en 

lämplig mix (Gustav). De vi pratat med säger att de allihop strävar åt samma håll oavsett 

yrkestillhörighet, de menar också att de allihop är accepterade för den roll och befattning de 

innehar inom polismyndigheten. Vi frågade vidare om hur det kommer sig att de arbetar just på 
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polismyndigheten och i flera fall svarar respondenterna att de vill göra skillnad, de tycker om 

pulsen man upplever och de tycker att arbetet är viktigt. Detta oavsett om det är poliser eller 

civilanställda som tillfrågats. Samtliga de vi pratat med har känt sig som en i laget även om de 

längre fram i intervjun vid närmare eftertanke konstaterat att skillnader finns. Skillnader som 

visar sig främst i vem man arbetar närmast men också skillnader i befogenheter och dylikt. En 

civilanställd respondent tryckte på att vid fika och lunch blandar sig yrkesgrupperna så att /.../vi 

sitter tillsammans med poliserna/.../ vilket vi tycker är ett intressant sätt att uttrycka det på 

eftersom det talar för någon slags uppdelning oavsett vad som uttalats. Vi vill mena att på en 

arbetsplats sitter man tillsammans och äter eller fikar, och varför skulle det vara annorlunda 

inom just polismyndigheten? 
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5 Görs det skillnad på maskulint och feminint då? 

Enligt Veldman, Meeussen, Van Laar & Phalet (2017) är polisen överlag dominerad av män, 

den manliga dominansen kan leda till konflikter för kvinnor inom polisen gällande deras 

yrkesidentitet och könsrelaterade identitet. Konflikter liknande den som kvinnor upplevde 

mellan könsrelaterad identitet och yrkesidentitet återfanns inte bland männen (Veldman et al. 

2017). Studien kunde bekräfta att om kvinnor inom polismyndigheten ser sina olika identiteter 

i könstillhörighet och arbete stå i konflikt med varandra påverkar det deras uppfattade 

identifikation med sitt team. Samband fanns även mellan identitetskonflikten och högre grad 

av utbrändhet och mindre arbetstillfredsställelse (Veldman et al. 2017). Vi anser att en persons 

könstillhörighet har en viss inverkan på personens identitet. Personer uppfostras troligen olika 

beroende på kön och genom livet har könet en betydelse för hur personen ibland bemöts och 

behandlas. Därför anser vi att en persons kön oundvikligen påverkar identiteten och därför är 

det relevant för den här studien att även väga in kön i identiteten. En konflikt med identiteten 

kan ge även fysiska konsekvenser. Pernilla upplevde att polisyrket inte förknippades med 

könstillhörighet men hon ansåg att Jag har generellt sett ganska manliga egenskaper. Jag är 

ganska rättfram (Intervju 25/4-18). Pernilla anser att hon besitter maskulina egenskaper men 

samtidigt ser hon i likhet med våra andra respondenter inom polismyndigheten det som viktigt 

med god kommunikativ förmåga som är en mer feminin egenskap. För Pernilla kan det 

förekomma en konflikt mellan hennes könsidentitet och de maskulina egenskaper hon anser sig 

inneha, konflikten kan möjligen även förvärras av att polisyrket beskrivs som maskulint präglad 

av bland annat Davies och Thomas (2008). En individs kön anser vi har påverkan på identiteten 

dels eftersom Veldman et al (2017) har identifierat en identitetskonflikt för kvinnor inom 

polisen men även för att vi anser könet har en betydelse för hur omvärlden ser på en individ 

men även hur individen ser på sig själv.  

 

Övervägande del av respondenterna hade uppfattningen att polisyrket är könsneutralt. Enligt 

Moore (1999) såg poliser sin yrkesidentitet som mer relevant och viktig än sin könsrelaterade 

identitet. I en studie där den israeliska polisstyrkan undersöktes framkom att könsrelaterade 

identiteten är flexibel och att typiskt maskulina egenskaper såsom dominans och analyserande 

inte nödvändigtvis hör samman med kön utan det beror på individens syn och perspektiv 

(Moore, 1999). Den flexibilitet i könsrelaterad identitet som Moore (1999) beskriver återfinns 

bland våra respondenter, Pernilla anser sig ha egenskaper och en personlighet som är typisk 

maskulin. Dock kan vi bara spekulera om identiteten Pernilla innehar har påverkats av 
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polismyndighetens maskulina karaktär eller om Pernilla har en personlighet och identitet som 

typiskt kan sägas höra till ett maskulint förhållningssätt. Anledningen till att våra respondenter 

var förhållandevis eniga i att polisyrket är könsneutralt kan bero på att kvinnor inom polisen 

anammar ett maskulint förhållningssätt och på grund av det ses inte könet som något relevant. 

Istället framhävs professionen som polis fram och kopplingen till kön blir försvagad. 

 

Linda uppfattade polisyrket som manligt När jag tänker polis är det ofta en man som kommer 

för min syn (Intervju 20/4-18). Bland de civilanställda respondenterna skilde sig synen på 

manligt och kvinnligt inom polisen. Björn berättade att tidigare var polisyrket mer manligt 

förknippat men inte längre, dock finns ändå en manlig dominans. Visst, kanske finns det lite fler 

män än kvinnor som är poliser men jag tror att det är betydligt fler kvinnor nu än tidigare och 

det kan ha förändrat hela yrket (Intervju 24/4-18). Uttalandet från Björn får oss att dra 

kopplingar till Veldman et als. (2017) undersökning om den manligt dominerade polisen. Alla 

respondenter påstår att den manliga dominansen hör till det förflutna men vi kan läsa mellan 

raderna på det respondenterna säger och se att det fortfarande finns bestämda idéer om vad som 

förknippas med en polis och yrket som polis. En manlig dominans inom polisen kan få påverkan 

på kulturen och identiteten hos poliserna och de civilanställda. Vi tolkar det som att Björn vill 

övertyga oss om att det i dagens polismyndighet finns mer kvinnor och att fördelningen är 

jämnare. Tveksamheten i hans uttalande får oss att tvivla på om det faktiskt finns en jämn nivå 

mellan könen. Eftersom kön ofta går att koppla samman med maskulina eller feminina 

egenskaper leder en dominans av någon av egenskaperna till att identiteten och kulturen på 

polismyndigheten påverkas. De mest framträdande egenskaperna kommer troligtvis vara de 

som reflekteras i kulturen och speglas i identiteten (Hatch & Schultz, 2005) av nya poliser och 

civilanställda. Dock ser alla poliser vi talat med att könstillhörighet har en sekundär roll om vi 

ställer det i förhållande till deras identitet som poliser. Den könsrelaterade identiteten är endast 

en mindre del av identiteten en polis har anser vi, men för att belysa en bredare aspekt av 

polisyrket ansåg vi det relevant att även ta med den könsrelaterade identiteten som en del av 

analysen. 

 

Davies & Thomas (2008) levererar uppfattningen att polis är något maskulint. Enligt deras 

forskning framgår att i vissa grupper inom polisen i Storbritannien betraktar man poliser som 

maskulina inte bara privat utan också i yrket. Författarna talar om riktiga karlar som 

representerar poliskåren och uttrycker att hela verksamheten är byggd runt den typen av 

identifikation (Davies & Thomas, 2008). Nu är det visserligen inte i Sverige som studien gjorts, 
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och den är dessutom tio år gammal men i vårt sätt att se på saken är det anmärkningsvärt att 

utelämna halva befolkningen enbart baserat på genus. Även om någon svarar att de tänker 

manligt när de tänker polis, vill ingen av dem påstå att männen har fördel framför kvinnorna 

eller tvärtom. Ett par stycken menar att det varit så tidigare. Det svaret har vi fått förut även i 

andra frågeställningar och det styrker vår teori om att antingen lever synsättet kvar eller har en 

förändring skett. Det som ingen säger men som vi ändå upptäcker är att det talas om två 

kategorier av poliser. Det handlar om poliser och kvinnliga poliser som begrepp. Mer jämställt 

vore antingen poliser eller manliga respektive kvinnliga poliser. Ingen av dem talar om manliga 

eller kvinnliga civilanställda. Här finns med andra ord en uppenbar skillnad. Kanske det är så 

att mannen som norm hänger med sedan gammalt. Flera av respondenterna trycker på att förr 

var det mer av ett manligt yrke att vara polis men att nu har klyftan jämnats ut. Vår uppfattning 

är ändå att uttrycket polis avser en man medan det fortfarande händer att kvinnor i yrket 

benämns som kvinnliga poliser.  

 

5.1 Maskulint eller feminint förhållningssätt 

Davies & Thomas (2008) studier om maskulint och feminint förhållningssätt framkommer även 

till viss del inom den svenska polismyndigheten. I en studie av Ingrid Lander (2013) deltog 229 

polisstudenter där de gav sina tankar och uppfattningar om polisyrket. I studien framkom att 

det förekommer en homosocial reproduktion där svenska heterosexuella män premieras och 

andra grupper hamnar i skymundan (Lander, 2013). Vidare i studien påpekar Lander (2013) att 

den homosociala reproduktionen av maskulint förhållningssätt hämmar utvecklingen av ett mer 

intellektuell och reflekterande polisarbete. Trots att polisers utbildning enligt Lander (2013) 

präglas av ett maskulint förhållningssätt visade inte våra respondenter tendenser på maskulint 

förhållningssätt eller tankemönster. Alla respondenter, både civilanställda och poliser, ansåg att 

det var mjuka värden och kommunikativ förmåga som var viktigast och mest centralt för 

polisyrket. Davies & Thomas (2008) menar att detta är feminina egenskaper medan normen i 

viss mån fortfarande är maskulin. En förklaring till skillnaden i uppfattningar är att våra 

respondenter har mer erfarenhet än de ofta yngre och oerfarna polisstudenterna i Landers studie 

(2013). Vidare hade polisstudenterna en bild av polisyrket som varierade kraftigt, 

uppfattningarna var allt från en önskan att hjälpa andra, att höra till en grupp till de som söker 

spänning (Lander, 2013). Önskan att hjälpa andra var enligt alla våra respondenter inom polisen 

den vanligaste orsaken till varför individer vill utbilda sig till poliser, Av de som antas tror jag 

att nittio procent svarar att de vill hjälpa människor. Det är det som skall vara drivet (Linda, 

(Intervju 20/4-18).  
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Vi anser att det finns värderingar och uppfattningar som polisstudenterna tar med sig genom 

sin karriär som poliser och andra som de lämnar bakom sig. Ett exempel på värderingar de tar 

med sig är just viljan att hjälpa andra. Anledningen till att den viljan fortsätter att vara central 

kan vara att den värderingen premieras av andra poliskollegor när polisstudenten kommer ut i 

polisverksamheten, polisstudenten reflekterar troligtvis kulturen hos sina kolleger (Hatch & 

Schultz, 2005) och därmed påverkas polisstudentens identitet till att fokusera mer på 

värderingen att hjälpa människor. Om polisstudenter reflekterar värderingen eller tar fasta på 

den eftersom det är en viktig del i kulturen och identiteten hos andra poliser runt om 

polisstudenten. Det ger indikationer på att hjälpande av människor kan vara en viktig del för 

kulturen inom polismyndigheten men även en viktig del i polisernas egna identitet. Eftersom 

polisstudenterna inte har en färdig polisutbildning eller särskilt mycket erfarenhet anser vi att 

de går att likställa till stor del med civilanställda. Därför är en jämförelse mellan polisstudenter 

och utbildade poliser relevant.  

 

I Landers (2013) studie fanns även en stor del av de tillfrågade polisstudenterna som 

efterfrågade spänning i arbetet. Men i Bayer et als studie (2014) där poliser med varierande 

erfarenhet intervjuades framkom att spänning i arbetet var en aspekt som poliserna värderade 

mycket lågt. Vi anser att spänning i arbetet kan vara något som i början lockar blivande poliser, 

men att efter en tid reflekteras kollegornas arbetskultur i den enskilde personen och spänningen 

avdramatiseras (Hatch & Schultz, 2005). Spänningssökande anser vi också höra till mer 

maskulint förhållningssätt beskrivet av Davies & Thomas (2008) vilket vi fann en avsaknad av 

spänningssökande hos alla våra respondenter, även Pernilla som ansåg sig själv ha mer av en 

maskulin karaktär och personlighet i sitt förhållningssätt.  

 

5.2 Homosexuella - Svåridentifierbar grupp  

Flera gånger under intervjuerna hör vi olika respondenter säga att polisen skall spegla samhället 

i stort. Att det till exempel är viktigt att olika etnicitet representeras och att män och kvinnor 

har samma förutsättningar. I en forskningsrapport redogör Lander (2007) för att 

Rikspolisstyrelsen har ett mål uppsatt för att öka mångfalden. Enligt vad Lander (2007) erfar är 

dock mångfalden snarast kvantitativ istället för kvalitativ och därmed mindre effektfull och inte 

fullt representativ. I polisutbildningens högkvarter i Stockholm finns ett slags homosocial 

reproduktion där homogenitet skapas, de som går utbildningen stöps i en och samma mall. 

Särskilt som skolan inte hyser några andra studenter än just blivande poliser (Lander, 2007). En 
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grupp som inte alls nämns av våra respondenter är homosexuella. Det enda som nämns är att 

poliskåren skall representera samhällets genomsnitt. Alltså bör det finnas representanter ur 

gruppen homosexuella även inom polismyndigheten. I ärlighetens namn verkar det dock inte 

vara något man talar om. Möjligen för att det än i dag är den vite, heterosexuelle mannen som 

är normen inom polismyndigheten, liksom i Davies & Thomas forskning från 2008. De som 

inte kan identifiera sig med denna norm, kan mycket väl tänkas medvetet avstå från att röja sig. 

Därmed kan vi tänka oss att homosexuella kan ha svårt att identifiera sig med övriga inom 

polisen, oavsett om det handlar om civilanställda eller poliser, män eller kvinnor för i det här 

sammanhanget är inte den identifikationen viktigast.  

 

I alla händelser kan vi göra konstaterandet att homosexuella är en minoritetsgrupp inom 

polismyndigheten. I Landers (2007) undersökning gavs ett exempel på en man som sökte in till 

polisutbildningen. Då intervjun inför antagningen ägde rum undanhöll han medvetet det faktum 

att han var homosexuell. Han gjorde det enligt egen utsago för att undvika att han skulle bli 

antagen enbart på grund av sin sexualitet, eftersom han var medveten om att mångfald är något 

eftersträvansvärt inom polismyndigheten. I anslutning till det uttalandet anser vi att Landers 

teori stärks - teorin om att mångfalden snarast blir kvantitativ än kvalitativ. Ur ett kvalitativt 

perspektiv bör det självklart vara den bäst lämpade som skall ges tillträde till utbildningen. Den 

sökande i exemplet hade en uppfattning att kvotering skulle kunna ske på felaktiga grunder 

(Lander, 2007). Hos oss föds tanken på att han själv ansåg att han föll utanför ramen för den 

norm som gäller och ville skydda sin identitet eftersom hans identitet inte var densamma som 

genomsnittssökandens. I den fortfarande maskulina världen tror vi att han hade svårt att 

identifiera sig med övriga. I en miljö där vardagen skiftar mellan grova brott och att tala folk 

tillrätta verbalt, mellan att fånga snattare eller köra överförfriskade till arresten är det ofta högt 

i tak och en tuff jargong. Skämten kan stundtals vara grova och galghumor förekommer 

(Stenmark, 2005). I den miljön kan det också vara svårt att vara avvikande, tror vi. Och, de 

moderna tiderna till trots, det är kanske fortfarande att avvika från mängden att vara 

homosexuell. Att vara avvikande som Lander (2007) beskriver det kan vi koppla till hur 

civilanställdas identitet och polisers identitet förhåller sig till varandra. I frågan om utbildning 

är civilanställda avvikande eftersom de inte har samma utbildning som poliser. Civilanställda 

benämns som en separat grupp inom polisen och vi får indikationer på att grupperna inte är fullt 

integrerade. Enligt alla våra respondenter finns det ett gott samarbete mellan poliser och 

civilanställda men det framkom även från Gustav att det troligen är större separation mellan 

grupperna på större orter än de där vi valde att intervjua våra respondenter. 
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Ur ett genusperspektiv är också relevant att betrakta hur poliser ser på sig själva. Lauritz (2009) 

beskriver exemplet med Ida, en kvinna som arbetar som polis och som gillar den - som hon 

själv beskriver det - manliga jargongen. Enligt hennes uppfattning ger arbetsplatser med manlig 

dominans mindre utrymme för korridorprat och erbjuder en rakare kommunikation mellan de 

som arbetar. På flera ställen i avhandlingen presenteras åsikter som gör gällande att kvinnor är 

orsak till mer prat och mindre effektivitet än männen. Våra respondenter tar inte upp ämnet 

exakt så, men att det är en arbetsmiljö där rättframhet råder är oomtvistat. Någon av Lauritz 

(2009) intervjuobjekt säger att hon själv är ‘pojkflicka’ i så mening att hon uppskattar 

rättframma dialoger snarare än tjafs. Två saker är anmärkningsvärda med detta. Det ena är att 

hon identifierar sig snarare med motsatta könet än det egna, vilket skulle kunna tyda på att polis 

faktiskt är könsneutralt, och det andra är att kulturen på arbetsplatsen påbjuder rättframma 

diskussioner och en krass verklighet (Lauritz, 2009).  

 

  



 

  
 

42 

6 Slutsatser 

Över tid har den sociala koden och identiteten hos de som arbetar inom polismyndigheten 

förändrats. Polismyndigheten har varit en strikt mansdominerad miljö där civilanställda endast 

har utgjort exotiska inslag. Numera är polismyndigheten en modernt anpassad arbetsplats där 

professionen avgör vem som gör vad. Till exempel finns civilanställda ekonomer som utreder 

ekonomiska brott och administrativt utbildad personal som utfärdar pass. Huruvida det var 

bättre förr eller att det är bättre nu är inget vi kan uttala oss om, men att en förändring sker som 

påverkar identiteterna inom polismyndigheten blir klart i vår undersökning. 

  

Vid en jämförelse mellan poliser och civilanställda är det främst identiteten polis som har 

förändrats, men också har det skett en förändring i hur de förhåller sig till varandra. Poliser får 

sin utbildning av poliser och detta bidrar till att begrepp och värderingar som funnits med länge 

ändå fortfarande existerar. Utvecklingen mot en mer jämställd organisation bromsas in tack 

vare detta. Nya poliser skolas in av de äldre och som nyanställd finns en vilja att passa in. Vilket 

kan leda till social reproduktion.  

 

Poliser har en identitet som är starkt förknippad med yrket och de befogenheter det medför. Till 

exempel har poliser stöd i lagen för att i en hotfull situation skada en annan människa. En polis 

är den enda som inte kan tillåtas att backa undan i skarpa lägen. Poliser kan alltså inte säga att 

de inte kan eller vill när det kommer ett larm utan är tvingade att träda in, och detta leder till att 

andan inom kåren stärks och att identifikationen med yrket och arbetskamraterna är stark. Det 

leder till sammansvetsning. För civilanställda i organisationen finns också identiteter. De 

civilanställda identifierar sig med sina poliskollegor och organisationen. Civilanställda ser det 

som sin uppgift att jämna vägen för de som jobbar i fält för att arbetet skall flyta smidigare. De 

identifierar sig också med varandra inom sina respektive professioner och även mellan 

professionerna. De civilanställda har alltså sin respektive yrkesidentitet med sig, en journalist 

är en journalist, en ekonom är en ekonom och så vidare. Vi anser att civilanställda och poliser 

identifierar sig med sin egen yrkeskår snarare än betraktar sig som en gemensam enhet. Vissa 

är frontfigurer och andra är bakgrundsfigurer. De flesta, inte bara poliserna, utan även de 

civilanställda ser sig som en stödjande funktion och innehar därmed fragment av identiteten 

poliser kännetecknas med. Samtidigt är de en direkt del av polisen och det finns en viss känsla 

av obetydlighet.  
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Bland våra respondenter finns ett antal skillnader i identitet både mellan och inom 

professionerna. Någon som arbetar i arresten gör i många avseenden samma jobb som poliserna, 

de gör till exempel kroppsvisitationer som är ett intrång i den personliga integriteten. En annan 

civilanställd arbetar med kommunikation och identifierar sig annorlunda, den personen 

upplever sig vara längre ifrån polisers identitet än den som arbetar i arresten. En tredje person 

är polis men arbetar inom området kommunikation och identifierar sig utan problem med både 

civilanställda och poliser, kanske tack vare sin utbildning. Därmed drar vi slutsatsen att en 

skillnad mellan identiteterna är att de civilanställda som har en yrkesroll som är nära polisen, 

upplever sig ha en direkt betydelse för organisationen och får en mer positiv inställning till sin 

identitet som civilanställd. Även de civilanställdas identitet rör sig i riktning mot den identitet 

poliser besitter. Någon som står längre ifrån poliserna upplever att deras betydelse är mindre 

viktig. En annan skillnad mellan poliser och civilanställda är att poliser identifierar sig med 

varandra och har en gemensam kåranda. Poliserna vi pratat med består av en grupp med olika 

typer av befattningar men med samma utbildning i grunden. Många av dem har inledningsvis 

arbetat i fält och i och med det har de troligtvis en bättre sammanhållning och kåranda än de 

civilanställda. Civilanställda kommer ofta från olika bakgrunder med olika utbildning, yrke och 

erfarenhet och civilanställda förutsätts samarbeta med poliserna som generellt kan ses som en 

mer sammansvetsad grupp.  

 

Polisen är en traditionellt maskulint präglad organisation därför borde poliserna också inneha 

maskulina egenskaper. Men vi finner en förhållandevis låg grad av maskulina egenskaper hos 

poliserna, istället är de feminina egenskaperna vanligare. Vi drar därför slutsatsen att poliser i 

Sverige har en identitet som kan förknippas med de feminina egenskaperna, där kommunikation 

och relationer är centrala. De feminina egenskaperna speglas även i kulturen vi kan se och fick 

beskriven för oss, dock kan vi inte uttala oss om omvärldens syn på poliserna då det inte är en 

del i vår studie. Slutsatserna vi presenterar anser vi omfattar endast den svenska 

polismyndigheten. Andra skillnader än de vi här presenterar kan finnas på större orter med 

högre koncentration av civilanställda kontra poliser men på mindre eller medelstora orter anser 

vi att våra slutsatser är applicerbara. De civilanställda saknar det maskulina förhållningssätt 

poliserna erhåller i och med sin utbildning. I större utsträckning än poliserna anser vi de 

civilanställda ha starkare feminina egenskaper och förhållningssätt än poliserna. 

 

All forskning som kan ge bättre samarbete eller förbättra polismyndigheten som organisation 

är av intresse för samhället. Polismyndigheten är en viktig del av samhällsfunktionen eftersom 
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de har i uppgift att upprätthålla lag och ordning och därmed även skydda demokratin i vårt 

samhälle. Forskning om viktiga samhällsfunktioner är viktigt eftersom det kan öka förtroendet 

från allmänheten men samtidigt belysa problem som kan finnas inom organisationen. Troligtvis 

kan ytterligare forskning hjälpa polismyndigheten att vara så effektiv som möjligt och därmed 

tjäna samhället och medborgarna på bästa sätt. Vi har med detta arbete belyst de olika 

identiteterna hos civilanställda och poliser och även visat hur viktiga de civilanställda är för 

polismyndigheten.  
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6.1 Vidare forskning 

Vidare forskning skulle kunna fokusera på att studera civilanställdas och polisers identitet på 

en större ort än de vi studerat, där det finns en högre koncentration av ena eller andra 

yrkesgruppen. Civilanställda är en yrkesgrupp inom polismyndigheten som inte har fått så stor 

uppmärksamhet forskningsmässigt därför anser vi också att det är av intresse att fokusera fler 

studier och vidare forskning på civilanställda och deras situation inom polismyndigheten. Vår 

studie är av intresse för polismyndigheten och forskare som studerar organisationsidentitet och 

hur den tar form och påverkar individerna inom en organisation. Fokus på tidigare forskning 

ligger ofta på polisers identitet och vidare forskning kan fokuseras på civilanställda inom 

polisen. 

 

En egen reflektion kan vara att det finns ett feminint drag i hur polisarbete bedrivs och hur 

poliser är i Sverige. Det feminina är en spegling av vårt samhälle som skiljer sig väsentligt från 

många andra länder. Om våra poliser är påverkade av vår svenska, feminina kultur eller om 

polismyndigheten på något sätt har påverkat identiteten hos poliserna till mer feminina 

värderingar är oklart. Det kan vara värt att beforska i framtiden.  

 

De svar vi fått pekar på att den nya generationen poliser som utbildas idag har ett annat 

förhållningssätt till sitt arbete, sina arbetskamrater och till de som är civilanställda. Såhär såg 

det också ut förr, ungefär tidigt 70-tal. Däremellan har klimatet varit annorlunda, mjukare och 

mer inkluderande för framförallt de civilanställda. Vår reflektion är därför att för att undvika 

en tillbakagång i utvecklingen kan det vara något som är värt att undersöka. Att också ha en 

historisk bild med sig i utvecklingen framåt kan leda till att en del fallgropar kan undvikas 

genom att trender kan följas och kanske förutspås. För att bredda perspektivet på vidare 

forskning kan den med fördel inkludera ett ledarperspektiv. 
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8 Bilaga 1 – Intervjuunderlag  

 

Namn: 

 

Ålder: 

 

Befattning: 

 

Antal år i yrket inom Polismyndigheten: 

 

Din roll som polis eller civilanställd inom polisen - hur ser du på den? Hur ser du på andra 

poliser eller civilanställda? Vad tror du har format dig och ditt sätt att se på det? (Ursprung i 

Identity prism, Hatch & Schultz, 2005). 

 

När började du se dig själv som polis?  Exempel: Under din utbildning? Aspiranttiden? Eller 

när du började din tjänst efter aspiranttiden? Hur tycker du att du blev bemött av samhället och 

internt i början? Till civila: när tycker du att en polis “blir” polis? Vid utbildningen, 

aspiranttiden eller när de träder i tjänst efter skolan? (Poliser som utbildar poliser, Bergman, 

2016). 

 

Hur ser du på begreppen yrkessammanhållning och kåranda? Hur skulle du beskriva dina 

värderingar? Följdfrågor: Varför då? När då? På vilket sätt? Ge exempel på sammanhang? 

Vilka följder får det om…? Berätta mer….! Hur viktig är den? (Utifrån påståendet att forskning 

pekar på att poliser har en stark anda och yrkessammanhållning, Chess, 1960). 

 

Hur tycker du samarbetet fungerar mellan er som jobbar på Polismyndigheten? 

Arbetsindelningen - hur funkar den? Följdfrågor: varför då? Hur då? När då? I vilket 

sammanhang? Vad skulle du säga om….? Berätta mer….! Har du mycket kontakt med 

poliser/civilanställda? (Teoretiskt finns det forskning som stöder att poliser känner konkurrens 

från civilanställda, Stenmark, 2005, Chess, 1960). 
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Hur ser du på dej själv och din yrkesroll i förhållande till den andra yrkeskategorin - polis kontra 

civilanställd och tvärtom? Vilka arbetsuppgifter tycker du att en polis respektive civil skall 

göra? (Spirande polisidentiteter, Lauritz, 2009). 

 

Hur pass viktig är sammanhållningen kollegor emellan för det arbete som skall utföras om man 

är i fält kontra om man utreder? Varför? Vad sker annars? Vad skulle kunna bli effekten? 

(Identity prism, Hatch & Schultz, 2005). 

 

Hur viktigt tycker du det är med god sammanhållning med dina civila/uniformerade kollegor? 

Varför? Eller varför inte? Hur fungerar sammanhållningen idag? Jämfört med tidigare? 

(Identity prism, Hatch & Schultz, 2005, Lander, 2013). 

 

Vad anser du kännetecknar en polis? Finns det något särdrag du tycker är typiskt för en polis? 

En typisk polis, hur är en sådan för dig? Varför? Varifrån har du fått bilden av typisk polis? 

Finns det enligt dig några ideal? Vari består dina styrkor inom ditt ansvarsområde? Har du några 

svagheter? (Spirande polisidentiteter, Lauritz, 2009). 

 

Polis. Är innebörden av ordet manligt eller kvinnligt för dig? Eller könsneutralt? Hur tänker 

och känner du om det? (Bayer et al, 2013). 

 

Vänligen rangordna nedanstående perspektiv efter vad du anser stämmer överens på polisers 

identitet: 1-5 

Perspektiv A Poliser är professionella tjänsteleverantörer i de civilas tjänst. Spänning i arbetet 

är av mindre vikt, viktigare är opartiskhet, ärlighet och empati. 

Perspektiv B Poliser är handlingsbenägna med fokus på brottsförebyggande arbete, att med 

krafttag råda bot på brottsligheten. Upprätthålla lagen är viktigare än att vara stödjande funktion 

för medborgare.  

Perspektiv C Viktigt med polisers icke-auktoritära relation till allmänheten, stolthet för polisen 

och lojalitet för kåren. Fokus på skyddande av medborgerliga rättigheter.  

Perspektiv D Rätt utrustning och uniform är viktigt, kåren är viktig, lojalitet mot kåren är 

viktigt, autonomi i arbetet. 

Perspektiv E Poliser är brottsbekämpande representanter från staten, där deras syfte är 

upprätthålla ordning, införa rättvisa och vara problemlösare åt medborgarna. Omtänksamhet 

och kommunikativ förmåga ses som mindre relevant. 
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