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Abstract  

Authors: Catrin Einarsson och Jenny Pettersson  

Title: Towards evidence-based praxis? - A qualitative study of the police authority's 

implementation of evidence-based praxis 

 

The aim of the study was to illustrate how evidence-based praxis is implemented in the police 

agencies activities with crime prevention work. We asked two questions: a) What actions does 

the Swedish Police authority take when implementing evidence-based praxis in its operations? 

and b) What opportunities contra difficulties do the managers, community police officers and 

teachers at the police institute see with evidence-based praxis? This was investigated through 

qualitative interviews in order to capture the participants personal opinions and experiences 

about the subject. Evidence-based policies are practiced through the crime-prevention work 

that takes place through local cooperations. The role of community police officers constitutes 

an important strategic role as being cosmopolitan, which ensures that communication between 

the police and society works, which in turn forms the basis for the crime-prevention work. The 

result also shows that the police cannot take care of law enforcement on their own initiative; 

responsibility also rests on individuals, groups and other organizations. We see patterns of a 

majorly positive attitude within the police, which contradicts previous research. There are not 

enough evidence-based methods within all working fields of the police, which has emerged as 

an important factor in order to implement evidence-based praxis. Whilst the police may be 

positive towards evidence-based methods, they can not solely rely on them. The resources are 

too lacking in order for the evidence-based praxis to also permeate the police authority's work. 

In order for the police authority's work to be carried out by evidence-based methods, 

community police officers need to have a higher status internally. They also need a mandate in 

the form of being able to make decisions about operative resources. The main contribution of 

the study´s is that evidence-based praxis needs to be strategically implemented, and the key 

people who work primarily with evidence-based praxis needs a higher status within the 

organization. 

 

Keywords: EBP, evidence-based praxis, evidence-based policy, re-organization, community 

policing, effectivity  

 



 

  

 

 

Förord 

Till att börja med vill vi rikta ett stort tack till samtliga intervjupersoner som har ställt upp med 

sin tid, kunskap och upplevelser kring evidensbaserad praktik. Det är med hjälp av er som vi 

har kunnat genomföra vårt examensarbete.  

 

Vidare vill vi även rikta ett stort tack till vår kunniga och inspirerande handledare Linda 

Hiltunen för lärorika och givande handledningstillfällen. Tack för din positiva inställning, din 

kritik och ditt engagemang som har fått oss att vilja arbeta ännu hårdare med vårt 

examensarbete.  

 

Vi vill också rikta ett stort tack till våra nära och kära som har stått ut med oss under 

forskningsprocessen och som har korrekturläst vår uppsats. Slutligen vill vi även tacka 

varandra för ett gott samarbete som har innefattat tålamod, stöttning men också många skratt.  

 

Stort Tack!  

 

Catrin och Jenny 
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1. Inledning  

Den 19 december 2012 godkände Riksdagen förslaget om att de 21 polismyndigheterna som 

då fanns i Sverige samt Rikspolisstyrelsen skulle omorganiseras till en gemensam myndighet: 

Polismyndigheten. Den första januari 2015 blev Polismyndigheten och Säkerhetspolisen två 

nya fristående myndigheter i Sverige. Den främsta orsaken till beslutet var att den tidigare 

organisationen inte var tillräckligt effektiv, ansåg regeringen, polisorganisationskommittén och 

majoriteten av remissinsatserna. Målet med omorganisationen var bland annat att det skulle 

generera tydligare styrning, resultat och att öka förutsättningarna för en bättre kvalité i 

polisarbetet (Regeringsproposition 2013/14:110, s. 391-394).  

 

Det har sedan länge pågått en diskussion om att vetenskapliggöra vissa yrken, genom vad som 

kallas för evidensbaserad praktik. Den evidensbaserade praktiken började att implementerades 

först inom vården för att sedan implementeras inom exempelvis Socialstyrelsen och nu även 

inom polisen. Det råder dock en oenighet om definitionen om vad evidensbaserad praktik är 

samt hur implementeringen ska gå till. Forskare har gemensamt kommit fram till är att syftet 

ska vara att minska avståndet mellan forskning och praktik genom större dokumentation av 

behandlingseffekter (Bergmark & Lundström, 2006; Bergmark & Lundström, 2008; Munro, 

2014).  

 

Den lokala polisverksamheten ska under perioden 2017 till 2019 arbeta med att utveckla sina 

arbetsmetoder mot ett mer kunskaps- och evidensbaserat arbetssätt i bland annat det 

brottsförebyggande arbetet. Kommunpolisen är en ny strategisk roll som uppkommit genom 

omorganisationen. Rollen har i uppdrag att förse allmänheten med kontinuitet och långsiktighet 

i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet (Polismyndigheten, 2016, s.13). 

Kommunpolisens främsta uppdrag är att ansvara för, och samverka med andra samhällsaktörer, 

för att förstå vad medborgarna tycker är viktiga samhällsproblem. Detta görs genom 

medborgarlöften och samverkansöverenskommelser (Polismyndigheten, 2015a). Vi kommer 

att diskutera detta mer utförligt längre fram i uppsatsen (se rubrik bakgrund). Kommunpolisens 

strategiska roll kompletteras med den nya operativa funktionen områdespolis samt av den 

ordinarie ingripande verksamheten. Områdespolisen bidrar med att svara upp mot de åtaganden 

som har gjorts i samverkansöverenskommelser och i medborgarlöften samt att vara polisens 
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kända ansikte ut mot lokalsamhället (Polismyndigheten, 2015b). Då studien ämnar förstå hur 

polisen implementerar evidensbaserad praktik i det brottsförebyggande arbetet är 

utgångspunkten av begreppet evidensbaserad praktik i linje med Lindströms (2018, s.42) 

ganska breda men tydliga definition. Författaren menar att evidensbaserad polispraktik är 

“metoder eller arbetssätt som utifrån vetenskapligt grundade utgångspunkter dokumenterats 

eller värderats”. För att tydliggöra evidensbaserad polispraktik, i relation till det 

brottsförebyggande arbetet, är ett exempel grannsamverkan. Grannsamverkan är en samverkan 

mellan polis och boende i ett specifikt bostadsområde som går ut på att grannar i området håller 

utkik på vilka som rör sig i området. Detta är i syfte för att upptäcka potentiell gärningsman 

för bostadsinbrott snabbare (Brottsförebyggande Rådet, 2018).  

 

Att vetenskapliggöra och professionalisera statliga verksamheter som Socialstyrelsen och nu 

även Polismyndigheten är sociologiskt intressant eftersom det i grunden påverkar hur anställda 

och organisationer ska utföra sina samhällsuppdrag. Då den tidigare organisationen har visat 

sig vara ineffektiv för att uppfylla samhällsuppdraget som trygghetsskapande kom valet att 

göra en omorganisering där evidensbaserad praktik ska hjälpa till att uppfylla detta. Vad som 

gör detta än mer intressant är att tidigare forskning (Jfr Bergmark & Lundström, 2008) har visat 

att det är otydligt hur den evidensbaserade praktiken ska implementeras. Därför är det 

intressant att följa upp hur detta ska göras med fokus på chefer, kommunpoliser och lärare vid 

polisutbildningen, i små och mellanstora städer i mellersta och södra Sverige. I den här studien 

har vi valt att intervjua dessa tre roller för att få en nyanserad bild av hur evidensbaserad praktik 

kan implementeras i en myndighet. Problemet ligger i att förstå hur evidensbaserade 

arbetsmetoder ska kunna implementeras vidare i en verksamhet där poliser har visat skepticism 

mot implementering av vetenskap i arbetet, både i Sverige men också i andra länder (Brante, 

Johansson, Olofsson & Svensson, 2015). Resultaten bygger på en socialkonstruktivistisk 

världssyn där vi försöker tolka personernas världsbild (Creswell & Creswell, 2018, s.7-8). 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Uppsatsen undersöker hur evidensbaserad praktik implementeras i Polismyndighetens 

verksamhet med brottsförebyggande arbete. Det finns två syften med den här uppsatsen. Det 

första är att lämna ett forskningsbidrag till forskningen om att implementera evidensbaserad 

praktik genom att beskriva och analysera hur en viss typ av förändring inom en organisation 

gestaltar sig. Det vill säga, att Polismyndigheten ska öka användandet av evidensbaserade 
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metoder i det brottsförebyggande arbetet och hur implementeringen ska gå tillväga. Vidare 

syftar uppsatsen också till att ge anvisningar och praktiska råd till professionella som arbetar 

med att implementera evidensbaserad praktik. Vi kommer att utgå från följande 

frågeställningar:  

 

- Hur går Polismyndigheten tillväga för att implementera evidensbaserad praktik i sin 

verksamhet?  

- Vad ser chefer, kommunpoliser och lärare vid polisutbildningen för möjligheter 

respektive svårigheter med evidensbaserad praktik? 

 

1.2 Bakgrund 

Polismyndigheten ska tillsammans med övriga myndigheter minska brottsligheten och öka 

medborgarnas trygghet. Det slutgiltiga målet är att säkerställa individens rättssäkerhet och 

rättstrygghet; att göra hela Sverige tryggt och säkert (Polismyndigheten, i.d). Enligt 

Justitiedepartementet (2010:75) utgjorde den dåvarande organisationen ett hinder i regeringens 

krav på kvalitet och effektivitet. Den nya Polismyndigheten är uppdelad i sju polisregioner. En 

omorganisation ger därför myndigheten ett helhetsansvar för all polisverksamhet, en tydlig 

ansvarskedja från ledning till lokal nivå, möjlighet att resurser ska kunna förflyttas geografiskt 

och verksamhetsöverskridande. Det ska också förenkla och öka förutsättningarna för 

specialisering, spridning av nya arbetsmetoder samt  utveckla förmågan till samarbete 

myndigheter emellan (Justitiedepartementet, 2010:75).  

 

För att öka den polisiära närvaron till lokalsamhället ska polisen utgå från medborgarnas behov 

genom medborgarlöften. Polisen ska också arbeta brottsförebyggande med tydlig förankring i 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är av detta skäl som det blir relevant i relation till 

implementering av evidensbaserad praktik i Polismyndigheten, då den evidensbaserade 

praktiken framträder mest i denna typ av verksamhet. Det ska också finnas ett 

medarbetarinflytande vilket innebär en kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare. 

Medarbetarnas kompetens ska vara utgångspunkten för en effektiv verksamhet enligt 

Polismyndighetens (2016) budgetunderlag för 2017 till 2019.  

 

Polismyndigheten ska arbeta brottsförebyggande genom lokal samverkan med kommuner. En 

rapport från Brottsförebyggande Rådet beskriver hur brottsförebyggande arbete genom lokal 
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samverkan ska gå till samt tips på hur kommun och polis tillsammans kan minska brottslighet 

och otrygghet. Samverkansprocessen handlar om att parterna bidrar med specifika resurser, 

kompetenser och kunskaper tillsammans för att minska sannolikheten för brott. 

Samverkansprocessen innehåller fem steg: initiera samverkan, egna förberedelser, 

gemensamma förberedelser samt genomförande och uppföljning (Patel, 2013). 

 

1.3 Forskningsöversikt  

Forskningsöversikten är uppdelad i tre teman. Först ges en översikt av begreppet profession, 

sedan följer ett kort avsnitt om vetenskapsutbildning för poliser. Därefter en översikt av 

evidensbaserad praktik i andra områden som socialt arbete med ett extra avsnitt speciellt avsett 

för evidensbaserad polispraktik. Forskningsöversikten förhåller sig till forskningsfälten 

professionssociologi och implementering av evidensbaserad praktik.  

1.3.1 Profession och informationssamhället  

Brante (2009) menar att vi idag är i en ny era som kännetecknas av ett kunskaps- och 

informationssamhälle. I informationssamhället har professioner en viktig roll då de utgör 

nyckelpositioner varav polisen är en av dessa. Det finns två huvudsakliga perspektiv där det 

ena betonar att samhället kräver mer specialisering och arbetsdelning som styrs av 

professioner. Det andra perspektivet menar att genom specialiseringen har det uppstått 

stängningar och exklusivitet i vissa yrkesroller som innehas av professioner, vilket kallas för 

patent på yrke. I relation till polisyrket handlar det om att det krävs vissa moment och 

kunskaper för att få kalla sig och arbeta som polis. Här handlar det om att få en polisutbildning, 

att inneha vissa personliga egenskaper och dylikt. Brante (2009) tar fasta på en definition av 

profession som innebär att personer som besitter vissa autonoma kunskapssystem vilket skapar 

förmåga att utföra, vad som kan uppfattas som svåra, skickliga och värdefulla uppgifter. I 

artikeln lanseras även begreppet det professionella landskapet som urskiljer olika professioner 

efter tre olika generationer av professioner men också olika områden som de befinner sig i. 

Vidare menar han tillsammans med andra forskare att semiprofessioner och preprofessioner 

(som är två av de tre olika generationerna av professioner) har en begränsad akademisk-

teoretisk skolning vilket också korrelerar med dess yrkesutövares attityd mot användbarheten 

av detta (Brante, et. al., 2015, s.270). Detta motiverar varför vi vill undersöka lärare vid 

polisutbildningens förhållningssätt till evidensbaserad praktik och hur studenter lär sig om 
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vetenskapliga metoder redan innan inträdet i arbetslivet som poliser. Polismyndighetens beslut 

att vidareutveckla evidensbaserade metoder i det brottsförebyggande arbetet och polisens 

arbetssätt är ett exempel på hur informationssamhället utvecklas och att professioners 

utveckling ökar.  

1.3.2 Vetenskaplig utbildning för poliser  

Det finns forskare inom polisvetenskap som ställer sig kritiska mot evidensbaserad praktik, 

även just specifikt för polisverksamhet. Paoline, Terrill och Rossler (2014) har undersökt hur 

högskoleutbildning påverkar tjänstemäns yrkesskicklighet samt utbildningens relevans. De 

finner lite stöd och underlag för att en högre utbildning ska påverka dels arbetstillfredsställelsen 

hos den enskilde polisarbetaren och dels synen på toppledningen samt att rollorienteringen 

påverkas positivt. Trots detta ställde sig författarna inte helt negativa till evidensbaserad praktik 

och menar att det fortfarande är ett intressant fält som behöver fortsatt efterforskning. Studien 

väckte frågor om huruvida utbildning enbart handlar om att göra sig attraktiv på 

arbetsmarknaden och varför polisutbildningen ska vara akademisk när den inte kräver det 

(Paoline, et al., 2014). Denna studien motiverar också studieobjektet lärare vid 

polisutbildningen. Är lärare vid en polisutbildning positiva till att göra polisyrket mer 

vetenskapsförankrat?  

1.3.3 Evidensbaserad praktik  

Det är viktigt att få inblick i hur evidensbaserad praktik har tagits emot inom exempelvis socialt 

arbete för att få en djupare förståelse av hur det tas emot inom polisen. Detta kan stärka och 

nyansera bilden av evidensbaserad praktik. Evidensbaserad praktik har belyst fenomenet från 

både en positiv och en negativ synvinkel. Bergmark och Lundström (2006) menar att det inte 

alltid har varit uppenbart hur den evidensbaserade praktiken ska fungera samt att det avgörs av 

olika forskningsresurser, forskningens inriktning, etcetera. Vidare konstaterade de att det finns 

två hot för den evidensbaserade praktiken: dels uppfattningen att det är en icke-vetenskaplig 

verksamhet och dels att det inte upplevs vara legitimt möjligt och snarare något potentiellt. 

Bergmark och Lundström (2008) samt Denvall och Johansson (2012) har visat att det finns en 

generellt positiv inställning mot evidensbaserad praktik men att det inte alltid är uppenbart hur 

det ska fungera. Svanevie (2011) konstaterar också att individen och organisationen måste ha 

en vilja och vara beredda att förändra, förstå och införa modellen i praktiken för att 

implementeringen ska gå rätt till.  
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1.3.3.1 Evidensbaserad polispraktik  

Forskningsfältet evidensbaserad polispraktik har två framstående forskare, Sherman (1998) 

och Baylay (1994) som har visat vikten av den evidensbaserade praktiken inom 

polisverksamheten. Dessa artiklar är relevanta i syfte för att undersöka hur inställningen mot 

evidensbaserad praktik är inom Polismyndigheten; hur utvärderingar och uppföljningar av 

olika metoder fungerar och fullföljs i relation till evidensbaserade arbetssätt. Sherman (1998) 

menar att forskning inte räcker till då det krävs att aktivt införa vetenskapen i praktiken genom 

diverse riktlinjer. Dessa riktlinjer består av utvärderingar och uppföljningar av vad som 

fungerar bäst för såväl enheter, som offer och tjänstemän. Den evidensbaserade praktiken har 

som syfte att minska brottslighet såväl i syfte för att öka effektivitet, som att stärka 

transparensen men också att berättiga olika praktiker. Detta kan öka den positiva uppfattningen 

av polisen som rättvis och opartisk. För att detta ska fungera menar Sherman (1998) också att 

verksamheten och dess tjänstemän måste ställa sig positiva till evidensbaserad praktik. Enligt 

Polismyndigheten (2018) ges två exempel på hur polisen arbetar brottsförebyggande och 

trygghetsskapande. Det första är att polisen tillsammans med andra samhällsaktörer arbetar för 

att minska exempelvis brottslighet. Det andra är att polisen kan befinna sig närvarande under 

en fotbollsmatch i syfte för att förebygga bråk.  

 

En vidare utveckling av evidensbaserad praktik har genomförts inom polisen i Storbritannien 

(Sherman, 2013). Innan förändringen har beslutsfattande präglats av teorier, antaganden, 

traditioner och konventioner. Sherman (2013) såg även en förändring inom den 

evidensbaserade praktiken som visar att den utvecklades under andra delen av 1900-talet men 

att den implementerades först under tidigt 2000-tal. Den evidensbaserade polispraktiken 

utvecklades för tre strategier: målsättning, prövning och spårning (engelsk översättning: 

tripple-t: targeting, testing, tracking). Målsättningen kräver systematisk rangordning och 

jämförelse av skada gjord på olika nivåer kopplat till olika platser, tidpunkter, människor och 

situationer. Prövning hjälper polisen att försäkra att brottslighet inte ökar eller oaktsamt 

spenderar ekonomiska resurser. Det handlar om att en evidensbaserad metod prövas i praktiken 

och om det upptäcks att det inte har någon inverkan på brottsligheten vid en viss nivå (kopplat 

till targeting) kommer det enbart att ta på resurser och därmed bör metoden sluta att användas. 

Spårning handlar om att spåra huruvida polisen gör vad polischefer bestämmer ska göras vilket 

Sherman (2013) menar kommer att öka inom kommande år genom användandet av GPS för att 

se över polisens möte med medborgare. Tripple T-modellen ligger till grund för hur poliser 
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arbetar brottsförebyggande, vilket gör den viktig att lyfta fram. Det är intressant att förstå hur 

poliser i Sverige resonerar kring resurser och sitt arbete i brottsförebyggande syfte.  

 

Baylay (1994) har gjort en studie om Australien, Kanada, Storbritannien, Japan och USAs 

polisarbete som belyser frågorna om polisen gör vad som avses att göras samt om det finns 

förbättringsmöjligheter. Länderna har politiska och ekonomiska likheter med Sverige vilket är 

en av orsakerna till att denna studie är relevant. Han kommer fram till att polisen har två 

huvudsakliga uppgifter: auktoritärt ingripande (att upprätthålla order) och symbolisk rättvisa 

(att visa för brottslingar och allmänheten att det finns en rättsordning) (Bayley, 1994, s.34-35). 

Vidare ser han att det ägnas lite resurser åt brottsförebyggande och att polisen agerar mer efter 

att brott har ägt rum. Trots att polisen inte arbetar brottsförebyggande i praktiken är dess 

faktiska funktion ändå en viktig funktion eftersom att brott måste stoppas och straffas. Vidare 

kom han fram till att polisens resurser i fråga om bland annat personal fördelas utifrån vad som 

är bäst lämpat organisatoriskt och utifrån arbetsmoral, snarare än efter samhällssäkerhet 

(Baylay, 1994, s.55). Ytterligare en slutsats han drog är att genom en organisatorisk förändring 

kan polisen uppnå mer effektivitet i brottsförebyggande arbete. Denna förändring handlar om 

att konsekvent utföra utvärderingar av organisationens effektivitet, kvalitet och rättskaffenhet 

(Baylay, 1994, s.101). Ytterligare två forskare som ställer sig positiva till evidensbaserad 

praktik inom polisen är Weisburd och Neyroud (2011) som menar att det krävs en radikal 

ökning av vetenskapens roll inom poliskåren för att upprätthålla legitimitet och ett offentligt 

stöd från både allmänhet och politiker. Detta är vad vi översätter till evidensbaserad praktik 

vilket alltså innebär att den evidensbaserade praktiken måste öka radikalt för att upprätthålla 

legitimitet och stöd från allmänheten och det politiska rummet.  

 

En annan studie gjord av Telep (2017) visar att benägenheten för att implementera 

evidensbaserad praktik inom polisen delvis beror på utbildning. Ytterligare fynd är att om alla 

enheter inom polisen har samma attityd på evidensbaserad praktik skapar detta en mer 

sammansluten enhet. För att kunna implementera evidensbaserad praktik menar Telep (2017) 

att det krävs mer kunskap om det. Genom att bjuda in till olika utvärderingsaktiviteter och 

tillgängliggöra forskning mer samt att bjuda in till konferenser och utbildning kommer det öka 

mottagligheten och göra polisavdelningars arbete mer evidensbaserat.  
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Två andra författare som ställer sig kritiska mot evidensbaserad praktik inom polisarbetet är 

Lumsden och Goode (2016) som motiverar studien med det ökade användandet av metoden. 

Samtidigt har andra fält som medicin, socialt arbete och utbildning blivit kritiserade för 

användandet. Författarna menar också att det ökade behovet går sida vid sida med en politisk 

linje som vill öka professionaliseringen av polisen. De kom också fram till att forskare måste 

överväga olika organisatoriska faktorer som påverkar polisarbetet, likväl politiska agendor som 

begränsar det. I relation till vår studie blir det intressant att se om våra intervjupersoner också 

tycker att yrket bör professionaliseras.  

1.4 Vad tar vi med oss från tidigare forskning?  

Vad vi kan ta med oss från tidigare forskning är att det har skett en ökad professionalisering 

som beror på att samhället kräver en ökad specialisering och arbetsdelning (Brante, 2009). Vi 

vet också att den tidigare forskningen har funnit lite stöd och underlag för att 

arbetstillfredsställelsen hos den enskilde polismedarbetaren, synen på toppledningen och 

rollorientering påverkas i en positiv riktning genom en högre utbildning. Tidigare forskning 

har visat att det råder en generell positiv inställning att implementera evidensbaserad praktik i 

olika verksamheter men att det inte alltid är tydligt hur det ska gå till (Bergmark & Lundström, 

2008; Denvall & Johansson, 2012). Svanevie (2011) menar också att det måste finnas en vilja 

och en beredskap att förändra och implementera modellen i praktiken för att det ska fungera. 

Som ett komplement till forskningen krävs det att aktivt föra in vetenskap i praktiken genom 

diverse riktlinjer i form av utvärderingar och uppföljningar av vad som fungerar bäst (Sherman, 

1998). Bayley (1994) menar också att polisen har två huvudsakliga uppgifter; aktoritärt 

ingripande och symbolisk rättvisa. Han menar också att det ägnas lite resurser åt att arbeta 

brottsförebyggande och flest resurser läggs åt att arbeta brottsingripande. Genom en 

organisatorisk förändring kan polisen uppnå mer effektivitet i det brottsförebyggande arbetet 

som handlar om att konsekvent utföra utvärderingar om organisationens effektivitet, kvalitet 

och rättskaffenhet. Vidare belyser Telep (2017) att det krävs mer kunskap om evidensbaserad 

praktik för att kunna implementera det. Genom att tillgodose utvärderingsaktiviteter, 

tillgängliggöra forskning, konferenser och utbildning kommer poliser att öka mottagligheten 

och deras arbete kommer bli mer evidensbaserat. Den kunskapslucka som vi ämnar att fylla är 

att förstå hur en organisation med en arbetsgrupp då Lindström (2018) har redovisat för statistik 

som tyder på en negativ inställning gentemot implementeringen av evidensbaserad praktik, 

trots detta väljer att implementera den.   
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2. Sociologisk organisationsteori  

För att få en bättre förståelse för hur chefer, kommunpoliser och lärare inom Polismyndigheten 

mottar och arbetar med evidensbaserad praktik har vi använt oss av vetenskapliga begrepp och 

teorier relaterade till organisation. Teorier om vad organisation är och vilka motstånd en 

organisation kan möta vid både anställning, förändringar och vid konflikter har använts i 

studien. Genom dessa teorier och begrepp kunde vi bättre förstå vad för mekanismer som 

påverkar hur anställda arbetar med och vad det finns för möjligheter kontra svårigheter med 

evidensbaserad praktik. Det finns ingen enskild teori som kan belysa hur en 

organisationsförändring påverkar anställdas arbetssätt. Detta innebär att vi behöver använda 

oss av flera teorier och begrepp för att på bästa möjliga sätt förstå implementeringen av 

evidensbaserad praktik i Polismyndigheten. 

 

2.1 Vad är en organisation?  

Det är väsentligt att veta vad en organisation är för att vidare förstå hur förändringar kan 

påverka en organisation. Pettigrew (1990) menar att kontexten möjliggör och försvårar en 

omorganisering då den ingår i och utgör en kontext. Det finns både inre och yttre kontexter där 

den inre är bland annat organisationens strukturella och kulturella förhållanden. Den yttre 

kontexten är bland annat ekonomisk omgivning. Ahrne (1994) menar att organisationer är 

slutna men också intresserade av andra organisationer. Organisationer vill därför influera hur 

andra organisationer tänker och agerar. Detta handlar om andra myndigheter, kommuner och 

diverse olika organisationer som Polismyndigheten samverkar med. Vi har använt oss av 

begreppet organisation för att förstå vad Polismyndigheten har för roll i relation till andra 

organisationer samt hur kontexten kan påverka implementeringen av evidensbaserad praktik. 

 

Vi utgår även från andra begrepp för att beskriva och förstå vad en organisation är. En 

organisation har även formulerade mål, både reella och symboliska. De reella målen är 

målsättningar som har till uppgift att påverka anställdas beteende, tjäna som 

utvärderingskriterium och/eller ge omvärlden en bild av vad organisationen arbetar för. De 

symboliska målen har istället till uppgift att förmedla en bild till omvärlden om hur 

organisationen ska uppfattas. De symboliska målen behöver inte ge en uppfattning om vad 

organisationen faktiskt gör och tjänar oftast inget syfte mer än att skapa legitimitet (Meyer & 

Rowan, 1977, s.340-363). Ett av de reella målen med den nya organisationen är att öka 
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användandet av evidensbaserade metoder i polisarbetet vilket gör det relevant för oss att se 

huruvida Polismyndigheten uppnår eller är på väg att uppnå sina mål. Något som också är 

gemensamt för organisationer är att de strävar efter en effektiv verksamhet. I Thompsons 

(1967) självständiga verk (citerat från Jacobsen & Thorsvik, 2014, s.43) menar han att 

effektivitet handlar om graden av måluppfyllelse i förhållande till resursanvändning. För att en 

organisation ska vara effektiv måste den vara produktiv. Begreppet produktivitet handlar om 

de resurser som krävs för att producera en enhet eller kostnaderna per enhet (Perrow, 1986). I 

Polismyndighetens fall kan produktivitet handla om den mängd resursanvändning som krävs 

för att lösa ett fall eller uppnå ett delmål. En enhet kan vara att öka trygghetsvandringar i ett 

bostadsområde. För att nå detta mål använder polisen därför så få resurser som möjligt för att 

nå målet med “ökade trygghetsvandringar”. Det blir relevant för studien då effektiviteten i att 

implementera evidensbaserad praktik utgör framtiden för vidare implementering.  

 

2.2 Den strukturella konfigurationen 

Organisationer har olika strukturella konfigurationer (strukturer) och vi har utgått från 

Mintzbergs (1979, s.67-86) organisationsdesign som är mest lik Polismyndighetens 

strukturella uppbyggnad rent hierarkiskt. En strukturell konfiguration kan påverka en 

organisations arbete vilket gjorde den till en viktig del för att förstå implementeringsförmågan 

av evidensbaserad praktik. Alla organisationer består av fem huvuddelar: 1) en operativ kärna, 

2) mellanchefer, 3) en strategisk ledning, 4) en teknostruktur och 5) en servicestruktur. De tre 

första delarna utgör linjeorganisationen och de två senare utgör så kallade stabsfunktioner, det 

vill säga kompletterande delar för organisationen. I denna studie blir den operativa kärnan, 

mellanchefer och den strategiska ledningen viktigast i Mintzbergs organisationsdesign. I 

Polismyndighetens konfiguration tillhör poliser som arbetar med ingripande verksamhet den 

operativa kärnan. Mellancheferna utgörs av chefer som har huvudansvar över bevakning och 

samordning av produktion (det vill säga brottsförebyggande och trygghetsskapande). Den 

strategiska ledningen har högsta administrativa ansvaret för organisationen.  

 

2.3 Vad kan ske i en organisation?  

Det finns i alla organisationer en risk för konflikter menar Thompson (1960). En av 

utgångspunkterna för en intressekonflikt är att det råder oenighet om något mellan två eller fler 

parter; resursfördelning, utförande av uppgifter eller vem som ska ansvara för vad, menar 
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Schmidt och Kochan (1972). Vidare finns det rollkonflikter vilket uppstår när en person möts 

av olika förväntningar som är svåra att uppfylla utan att det sker på bekostnad av andra eller 

annat. Detta sker när organisationsstrukturen har vissa förväntningar på hur en person med viss 

befattning ska agera (Ashforth & Mael, 1989). I rollen som kommunpolis möts personen av 

förväntningar från både organisationen men också från samhället. Här kan det tänkas ske 

många konflikter, både resurskonflikter men också inre konflikter som är värda att lyfta. Då 

evidensbaserad praktik inte genomsyrar myndighetens helhetstänk ställs kommunpolisen inför 

utmaningar som kan komplicera implementeringsförmågan.  

Det var av intresse att kolla på hur kommunpoliser trivs i organisationen och i sin roll för att 

implementeringsförmågan kring evidensbaserad praktik ska vara optimal. Det finns olika sätt 

att knyta medarbetare till organisationen. Det vanligaste sättet är i form av ett psykologiskt 

kontrakt. Detta är relationen mellan organisationen och medarbetaren, informella antaganden 

och förväntningarna. Dessa formas i förtroende, ömsesidighet och löften. Om medarbetaren 

upplever att kontraktet inte upprätthålls uppstår risken att medarbetaren väljer att sluta 

(Rousseau, 1995, s.27-40). Ett annat sätt att knyta medarbetare till organisationen är genom 

arbetsutformningen som är ett viktigt instrument, menar Cotton och Tuttle (1986). För att den 

anställda ska bruka sina färdigheter på det mest optimala sättet används en modell för att 

beskriva tre psykologiska tillstånd: meningsfullhet i sina arbetsuppgifter, personligt ansvar 

över resultatet av en arbetsuppgift eller insats samt att den anställda ska ha kunskap för att 

kunna avgöra om resultatet är bra eller dåligt. Om samtliga uppfylls befinner sig den anställda 

i ett tillstånd av hög motivation, trivsel och ett väl utfört arbete (Hackman & Oldham, 1976).  

Karriärsystem är de åtgärder som en organisation vidtar för att rekrytera, utveckla och motivera 

anställda. Ett karriärsystem innehåller lön som en viktig komponent men består även av tre 

andra delar: rekrytering, kvalificering och karriärvägar. Kvalificering är dock inget vi har valt 

att analysera i denna uppsats. Rekrytering till organisationens lägsta hierarkiska nivå sker 

vanligtvis utanför organisationen och vid ledarbefattning brukar rekryteringen ske internt 

(Roehling, Cavanaugh, Moynihan & Boswell, 2000). Det finns två olika typer av karriärvägar: 

vertikal och lateral. En karriärväg avser de sätt som en anställd kan röra sig inom en 

organisation. Det är dock bara den vertikala som har varit aktuell i analysen. Den vertikala 

handlar om väg till högre lön och mer ansvar genom att röra sig uppåt i hierarkin. (Hall & 

Tittle, 1966). Karriärsystemen kan möta utmaningar i form av missnöje hos de anställda om 

belöning sker ojämnt fördelat vilket likhetsteorin belyser. Olikhet i belöning mellan individer 
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eller grupper som anser sig vara jämförbara vad gäller exempelvis ansvar eller kunskapsnivå 

leder till låg tillfredsställelse vilket i sin tur kan leda till intressekonflikter (Adams, 1963). Även 

karriärsystem och likhetsteorin påverkar kommunpolisens möjligheter i organisationen för att 

den evidensbaserade praktiken ska implementeras på bästa möjliga sätt.  

2.4 Kommunikation i organisationen  

Vad gäller kommunikation i och mellan organisationer är det något som fortlöper varje dag, 

det gör att det är av stor vikt att lägga fokus på hur kommunikationen går till. Detta påverkar i 

sin tur huruvida beslut om brottsförebyggande arbete och användandet av evidensbaserade 

metoder går till. I en organisation sker kommunikation genom bland annat vertikal 

kommunikation. Vertikal kommunikation sker på hierarkiska nivåer, exempelvis mellan chef 

och medarbetare. Då information kan bli förvrängd när den passerar olika hierarkiska nivåer 

kan det uppstå problem. Det största dilemmat vid vertikal kommunikation som går uppåt är att 

hierarkin kan trycka undan eller hindra social samverkan och/eller kommunikation mellan 

under- och överordnade. Vidare kan hierarkin påverka den kommunikation som går uppåt i 

organisationen då det är hierarkin som bestämmer mängden av information. Eftersom att finns 

färre personer högre upp i hierarkin bidrar det också till minskning i kapaciteten att behandla 

och tillgodogöra sig information. Det leder till att informationen filtreras ju högre upp den 

kommer vilket i sin tur leder till att viktig information kan gå till spillo. Ju större organisationen 

är desto mer tidskrävande blir det i kommunikationen som går vertikalt då det kan gå lång tid 

mellan det att informationen tas emot till det att den når beslutsfattare. Det finns olika typer av 

kommunikationsroller som den enskilda anställda kan inneha. Dessa roller kan vara av 

strategisk stor vikt i organisationen för att kommunikationen ska fungera. En person som har 

kommunikationsrollen kosmopolit är en person som har i uppgift att föra informationen vidare 

mellan omvärlden och organisationen internt. Detta uppfattar vi att det kan översättas till 

kommunpolisens roll som förmedlare mellan kommuner och polisen internt (Rogers & 

Agarwala-Rogers, 1976 s. 96-97, 139-140).  

2.5 Vad tar vi med oss från teorin? 

Den teoretiska kärnan kretsar kring att det finns en kontext, både en inre och en yttre, som 

påverkar och styr vad en organisation har för möjligheter och svårigheter med att implementera 

en förändring, i detta fall en ny arbetsmetod. Begreppet organisation styr hur vi betraktar att 

organisationen fungerar och vad som utgör en organisation. Vi använder oss i detta av 
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begreppen inre och yttre kontext men även reella och symboliska mål. Ytterligare begrepp som 

blir viktiga för att förstå organisationens möjligheter och svårigheter i att implementera 

evidensbaserad praktik är konfiguration, kommunikation, roller samt olika typer av konflikter. 

Med hjälp av organisationsteori har vi kunnat förstå vad som påverkar möjligheten att 

implementera evidensbaserad praktik i Polismyndigheten.  
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3. En kvalitativ metodansats  

För att förstå implementeringsförmågan av evidensbaserad praktik i Polismyndighetens 

verksamhet behövde vi fråga de som ska använda sig av den evidensbaserade praktiken i sitt 

arbete. Vi har valt en kvalitativ metod i form av intervjuer då vi ville fördjupa förståelsen av 

hur evidensbaserade metoder implementeras och vad poliser upplever för möjligheter kontra 

svårigheter med implementeringen. Den kvalitativa metoden valdes också eftersom vi ville 

belysa nyanser och komplexitet som kännetecknar en organisation. 

 

3.1 Intervjuer som verktyg  

Kvale och Brinkmann (2014. s.41) menar att intervjuer är lämpligt om forskaren vill undersöka 

intervjupersoners upplevelser av en specifik händelse eller ett specifikt fenomen. Av det skälet 

har vi valt att använda oss av kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. Det innebär att 

forskaren har ett par, på förhand bestämda teman som ska behandlas under intervjun, en så 

kallad intervjuguide (se bilagorna III-V för de olika intervjuguiderna). Intervjuguiden lämnar 

också en frihet för intervjupersonen att utforma svaren på sitt sätt. Vi har valt att göra tre 

intervjuguider för respektive grupp. Temana för varje intervjuguide är densamma med 

undantag för polisutbildningens lärare där frågorna har formulerats i viss mån annorlunda. En 

annan förmån med att använda kvalitativ metod i form av intervjuer är att vi på förhand inte 

behövde bestämma exakt hur många vi skulle genomföra. Vi strävade efter vad Ahrne och 

Svensson (2015, s.42) benämner som mättnad vilket innebär att svaren blir återkommande i 

intervjuerna. De menar att det behövs mellan 10-15 intervjuer för att uppnå representativitet. 

Efter att ha genomfört totalt 13 intervjuer upplevde vi en mättnad och inga fler intervjuer 

planerades in.  

 

Innan vi påbörjade våra intervjuer genomförde vi en pilotintervju. Intervjupersonen till 

pilotintervjun är också verksam inom Polismyndigheten, vilket förstås var en fördel eftersom 

hen kunde relatera och ge svar på våra frågor. Pilotintervjun gjorde oss exempelvis medvetna 

om att vissa frågor dök upp två gånger men i olika former. Vi hanterade de fel som uppstod 

tidigt i undersökningen genom att korrigera dessa. Detta ökar trovärdigheten för studiens 

resultat och arbetsprocess vilket är vad Kvale och Brinkmann (2014, s.300-301) menar med 

hög validitet. Efter att vi hade genomfört pilotstudien utvecklade vi våra intervjuguider, dels 
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för att frågorna inte skulle bli ledande samt enbart finnas med en gång, och dels för att få 

frågorna att flyta samman på bästa möjliga sätt.  

 

3.2 Urval och urvalskriterier  

Vid allra första början använde vi oss av ett strategiskt urval och valde ut fyra städer. Vi fick 

därefter hjälp av en gatekeeper (Jfr Ahrne & Svensson 2015, s.105), som gav oss access till 

fältet. Vår gatekeeper gav oss access till fältet genom att förse oss med kontaktuppgifter till 

dessa fyra personer i respektive stad. Efter ett par genomförda intervjuer fick vårt strategiska 

urval inslag av ett  snöbollsurval. Våra informanter gav oss vidare kontaktuppgifter till personer 

som de trodde var villiga att ställa upp på en intervju (som tillhörde våra urvalskriterier). I vissa 

fall har några av intervjupersonerna själva kontaktat den föreslagna personen innan de gav 

kontaktuppgifterna till oss. Vad som kvarstod som ett kriterium även om de nya 

intervjupersonerna togs fram ut ett snöbollsurval var att de skulle uppfylla kriterierna som vi 

haft för tidigare intervjupersoner vilket strax kommer att presenteras. Avslutningsvis hade vi 

inget krav på antal arbetade år inom respektive tjänst då vi ansåg att detta inte skulle påverka 

studiens resultat. Våra urvalskriterier var bestämt redan från början och intervjupersonerna 

skulle antingen vara chefer, kommunpoliser eller lärare vid polisutbildningen. 

Urvalskriterierna grundade sig i följande: Kommunpolisens chef valdes eftersom att dessa får 

direktiv uppifrån och som ska se till att det brottsförebyggande arbetet prioriteras. Vi valde 

kommunpoliser då det är denna grupp som ska använda sig av evidensbaserade metoder i sitt 

arbete med kommunerna. Vi kom även i kontakt med tidigare verksamma kommunpoliser 

genom ett snöbollsurval. Då denna grupp är liten har vi i resultat och analys valt att slå samman 

denna grupp med verksamma kommunpoliser. Syftet med att intervjua lärare på 

polisutbildningen var för att förstå om nyexaminerade poliser går ut i arbetslivet med 

kunskaper om evidensbaserade metoder. Detta kunde vidare få oss att förstå hur väl förberedda 

blivande poliser är gällande evidensbaserade metoder. Vi hade en föreställning om att detta 

kunde påverka hur evidensbaserad praktik implementeras i Polismyndigheten då detta är 

studenternas blivande arbetsgivare. Ett annat urvalskriterium som gällde alla intervjupersoner 

var att de skulle tillhöra mellersta eller södra Sverige. För att täcka in detta på bästa sätt har vi 

valt chefer och kommunpoliser utspridda runt om i dessa delar av landet med målsättning att 

representera poliser. Något som blev ett resultat av detta är att vi enbart har intervjuat 

människor i småstäder och mellanstora städer vilket inte är ett avsiktligt val men det var dessa 

som vi fick tillgång till. Vad gäller representanter för polisutbildningen har urvalskriteriet för 
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placering i landet inte gällt. Problem som kan uppstå vid urval menar Becker (2008, s.78) kan 

vara huruvida urvalet representerar helheten. Optimalt hade varit att intervjua några chefer och 

kommunpoliser från varje region, samt lärare från fler lärosäten men på grund av tids- och 

resursbrist var detta inte möjligt.  

 

3.3 Genomförande  

Vi har totalt genomfört 13 intervjuer. Tre intervjuer med chefer, åtta intervjuer med 

kommunpoliser och slutligen har två intervjuer genomförts med lärare vid polisutbildningen. 

Varje intervju varade mellan 30 till 70 minuter. Den första kontakten med respektive informant 

skapades genom mailkontakt alternativt telefonkontakt, där vi bestämde tid och plats för när 

intervjun skulle genomföras. Vi har haft åtta fysiska intervjuer som varade omkring 60-70 

minuter och fem telefonintervjuer som varade omkring 30 minuter. I de fall då vi har haft 

möjlighet har vi träffat våra intervjupersoner i ett fysiskt möte. Dessa träffar skedde på de 

polisstationer som de arbetar vid. I vissa fall har det inte varit geografiskt möjligt och då har vi 

genomfört telefonintervjuer. Bryman (2011, s.433) menar att det kan finnas vissa nackdelar 

med att tillämpa telefonintervjuer, främst för att det inte går att läsa av kroppsspråk. Han menar 

vidare att det dock finns visst belägg för att skillnaderna mellan fysiska möten och 

telefonintervjuer är små. Vår upplevelse av telefonintervjuerna är att intervjun lätt kunde störas 

av brus som exempelvis bakgrundsljud. Ännu en konsekvens av att hålla intervjun via telefon 

var att våra intervjuer inte höll på lika länge vilket kan bero på att samtalet var svårare att föra 

via telefon snarare än vid ett fysiskt möte.  

 

3.4 Bearbetning av material  

Alla intervjuer har inte spelats in då några av intervjupersonerna upplevt att de kan tala mer 

fritt när det inte spelades in. I fyra fall fick vi inte spela in och då har vi istället valt att anteckna 

under intervjuns gång för att sedan göra en sammanfattning av intervjun. Detta kan handla om 

vad Ahrne och Svensson (2015, s.8) menar med att människor påverkas av att de blir utfrågade 

eller observerade. Vi kunde märka skillnad mellan vissa intervjuer där intervjupersonen 

accepterade att bli inspelad kontra vissa intervjupersoner som inte ville bli inspelade. Denna 

skillnad är att de som talade utan inspelningsapparat var mer personliga i intervjun och mer 

frispråkiga. Vi är medvetna om att det fanns en risk för att vissa detaljer har fallit bort och inte 

kommit med i sammanfattningarna. Sammanfattningarna kan tänkas ha blivit vinklade 
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eftersom att vi har skrivit det utefter så som vi har uppfattat vad personen har sagt. För att 

minimera risken för detta har vi, när sammanfattningarna var färdiga, låtit intervjupersonerna 

själva få läsa igenom materialet för att sedan godkänna att detta stämmer överens med vad som 

har sagts under intervjun. De intervjuer som vi har tillåtits att spela in har vi transkriberat. När 

sammanfattningarna var klara och godkända av intervjupersonerna började vi lära känna vårt 

material genom att läsa och markera ut viktiga citat och sekvenser. I efterhand kunde vi urskilja 

mönster som sedan blev teman. Under detta arbete har vi arbetat med vad Bryman (2011) 

benämner som tematisk analys. Vi kunde se både likheter och olikheter mellan 

intervjupersonernas svar med hjälp av tematisering. På de ställen i analysen där det 

förekommer citat har vi tagit fasta på det som Trost (2010, s.129) menar att, utan att förvränga 

citat, är det tillåtet att “putsa” till dem. Givetvis ska det framkomma att citaten är omgjorda 

från talspråk till skriftspråk. Vi har valt att “putsa” till våra citat för att de skulle bli mer 

läsvänliga och sammanhängande.  

  

3.5 Etik och rollen som forskare  

Bryman (2018, s.170-171) menar att vid genomförandet av studier krävs det att forskaren tar 

hänsyn till fundamentala etiska frågor som berör frivillighet, anonymitet, integritet och 

konfidentialitet för de människor som involveras i forskningen. Det låg i vår roll som forskare 

att informera våra intervjupersoner före samtliga intervjuer påbörjats om vad syftet med denna 

studie var. Vidare informerade vi tydligt att deltagandet i undersökningen är frivilligt och att 

det när som helst gick att avbryta deltagandet utan att den medverkande behövde uppge en 

anledning. Vi inhämtade också ett samtycke från de medverkande personerna och berättade att 

det var upp till dem att själva besluta om sin medverkan. Vi upplyste även våra informanter 

om att den information som de tillhandahöll oss endast skulle komma att brukas för 

forskningsändamålet. Slutligen var det ytterst viktigt att poängtera för våra informanter att de 

uppgifter som förekom i studien garanterades största möjliga konfidentialitet och förvarades 

på ett sådant sätt att obehöriga inte fick tillträde till uppgifterna. All data rörande 

intervjudeltagare och platser som kan användas för att identifiera en person eller plats har 

kodats om redan i transkriberingsprocessen för att säkerställa anonymiteten hos 

intervjudeltagarna (Jfr Weiss, 1998, s.94). Det var också viktigt att tänka på språk- och 

kunskapsskillnader mellan intervjuperson och intervjuare i vår roll som forskare. Att 

operationalisera begrepp och teorier ingår i forskningsprocessens logiska struktur (Jfr Bryman, 

2012, s.31), men i vårt fall har det snarare varit tvärtom. Då vi inte har någon tidigare 
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polisbakgrund har vi i den mån vi kunnat försökt att läsa in oss så gott det gick om polisens 

arbete och tidigare forskning. Ibland har inte det räckt och våra intervjupersoner har då fått 

vidareutveckla vissa begrepp och teorier som de har pratat om.    

 

3.6 Hur går vi vidare?  

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer för att få en djupare förståelse för hur 

Polismyndigheten arbetar med evidensbaserade metoder. Med hjälp av materialet från de 

semistrukturerade intervjuerna har vi kunnat förstå hur poliser och andra verksamma inom 

Polismyndigheten arbetar med att öka det brottsförebyggande arbetet genom evidensbaserad 

praktik.  För att förstå den stora mängden information som vi har fått tillhandahållet till oss 

valde vi att skapa teman för att hitta mönster som kommer att presentera i avsnittet nedan. Vi 

har använt oss av en tematisk analys för att hitta dessa mönster som kan indikera på vad det 

råder för möjligheter kontra svårigheter i att implementera evidensbaserad praktik.  
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4. Resultat och Analys 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vårt empiriska material och analys. Vi kommer att 

inleda med en kort presentation av våra intervjupersoner och sedan presenteras resultaten i fyra 

huvudteman: 1) Evidensbaserad praktik - en väg till brottsförebyggande arbete, 2) Resursbrist, 

3) Rollen som kommunpolis samt 4) Är organisationen effektivare idag?  

 

De tre chefer som intervjuats har lång erfarenhet inom polisen. Samtliga har haft en 

chefsposition i minst fem år. Den största gruppen, som är åtta stycken av intervjupersonerna, 

är kommunpoliser och före detta kommunpoliser. De flesta har en bakgrund inom 

Polismyndigheten som sträcker sig från tio år och uppåt och majoriteten har tidigare varit 

chefer eller haft en tyngre ansvarsroll. Därutöver har vi intervjuat två lärare vid 

polisutbildningen. En av lärarna vid polisutbildningen är disputerad och anställd av 

universitetet och den andra är anställd av Polismyndigheten. Båda arbetar heltid vid 

polisutbildningen och de huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning. De har också 

gemensamt att de har positioner där de på olika sätt har ansvar för polisutbildningens 

utbildningsinnehåll.    

 

4.1 Evidensbaserad polispraktik - en väg till brottsförebyggande 

arbete  

Det brottsförebyggande arbetet sker främst genom kommunpolisens strategiska roll och genom 

områdespolisernas operativa roll i att samverka med kommuner, företag och andra 

samhällsaktörer. Vi ser mönster av att det råder vissa svårigheter i den lokala samverkan vilket 

vi kommer att belysa längre fram i avsnittet. De flesta kommunpoliserna nämner att de har läst 

en fristående kurs som heter ”Brottsförebyggande metoder och lokal samverkan” på 7,5 

högskolepoäng som alltså inte ingår i grundutbildningen för att bli polis. Denna kurs genomgår 

samtliga kommunpoliser vid inträdandet till tjänsten där de lär sig om bland annat olika 

evidensbaserade metoder i polisarbetet. Genom utbyte av erfarenheter, kommunpoliser 

emellan, menar flera av kommunpoliserna också att de kan ta del av de evidensbaserade 

metoder som finns. Kunskapen om evidensbaserade metoder tillgängliggörs också genom 

exempelvis konferenser och annan utbildning. Vidare diskuteras evidensbaserad praktik på 

bland annat ledningsmöten där både kommunpoliser och lokalpolisområdeschefer sitter med 
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samt på kommunpolisträffar där kommunpoliser från olika städer träffas. Sett ur 

polisutbildningens perspektiv beskriver en av lärarna att evidensbaserad polispraktik handlar 

om att bygga polispraktik genom forskning och beprövade erfarenheter. Studenterna på 

polisutbildningen får lära sig om evidensbaserade metoder genom att arbeta med kursmålen 

som handlar om bland annat brottsförebyggande arbete. De får även medverka i olika projekt 

med verklighetstrogna fall där forskning och evidens måste sättas i relation till fallet.  

 

I sitt arbete försöker kommunpoliser se vad som är effektivt och fungerande i 

brottsförebyggande arbete. Det brottsförebyggande arbetet kan handla om till exempel 

grannsamverkan, ”hot spots” (teori om specifika brottsområden bundna till tid och plats) eller 

trygghetsvandringar. Genom samverkansöverenskommelser mynnar medborgarlöften ut som 

tas fram genom medborgardialoger, både genom fysiska möten, intervjuer och enkäter. Genom 

att samverka med bland annat kommunen får kommunpoliser ta på sig en kommunikationsroll 

som kosmopolit. Att vara kosmopolit innebär att ansvara för att kommunicera med omvärlden 

och sedan vidarebefordra informationen internt inom den egna organisationen (Rogers & 

Agarwala-Rogers, 1976). Kommunpolisen är kosmopolit genom sitt arbete att kommunicera 

med polisens samverkanspartners och sedan informera samarbetspartnernas önskemål vidare 

in i organisationen genom bland annat ledningsmöten. Här beslutas det hur områdespoliser och 

ingripande verksamhetspoliser ska arbeta operativt. Kommunpolisen blir därför en viktig 

strategisk roll i det brottsförebyggande arbetet och implementeringen av evidensbaserad 

praktik eftersom att hen är nyckelpersonen för att organisationen ska förstå vad samhället 

önskar av polisen.  

 

Ett flertal intervjupersoner, både chefer och kommunpoliser, menar att det brottsförebyggande 

arbetet inte bara är polisens ansvar även om de har det största ansvaret. 

 

Att arbeta brottsförebyggande är inte bara polisens arbete som så många tror att det är. 

Brottsförebyggande arbete är något som ligger på alla människor att arbeta med. [...] 

Kommunpoliser vill få de som drabbas för exempelvis inbrott att inta en mer aktiv roll och 

arbeta mer brottsförebyggande mot inbrott. (Kommunpolis)  

 

Som vi kan avläsa från ovan vill polisen få samhällets samtliga aktörer, både kommuner, 

företag och medborgare, att bidra till brottsförebyggande arbete, som till exempel att låsa sin 

dörr när en person lämnar sitt hem då detta är ett sätt att förebygga inbrott. Det är genom lokal 
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samverkan som Polismyndigheten försöker influera hur andra organisationer och människor 

tänker och agerar, vilket också Ahrne (1994) menar ligger i en organisations intresse att göra. 

Det vill säga att försöka få andra organisationer att tänka likvärt som den egna organisationen. 

Genom att påverka andra organisationer och människor kan polisens arbete fortlöpa mer 

effektivt vad gäller brottsförebyggande arbete. Det finns en risk att detta inte har framgått till 

allmänheten. Det blir dock tydligt att kommunpolisens kommunikationsroll som kosmopolit 

(vilket innebär att vara en förmedlare mellan organisationen internt och samhället) behöver 

uppmärksammas ytterligare för att det brottsförebyggande arbetet ska ske bland alla aktörer 

(det vill säga, polisen, kommuner, företag och medborgare). Det behöver bli en tydlig dialog 

där andra aktörer i samhället förstår polisens ansvar men också sitt egna ansvar i att hjälpa till 

med det brottsförebyggande arbetet.  

 

4.1.1 Möjligheter med evidensbaserad praktik  

Samtliga intervjupersoner, både chefer, kommunpoliser och lärare vid polisutbildningen, har 

kommit i kontakt med evidensbaserad praktik. Vi ser ett återkommande mönster att poliser är 

positivt inställda till att använda evidensbaserad praktik i sitt arbete. Flera menar att det bör 

användas i ännu högre grad vilket en av cheferna uttrycker på följande sätt:  

 Jag ser definitivt inget hinder med det, snarare tvärtom. Det kanske skulle vara bra med mer 

för jag upplever att vi mångt och mycket går på gamla, redan beprövade metoder. Vi vet att 

det funkar för att vi redan har prövat det, men det innebär ju inte att en annan metod hade 

kanske varit mer lämplig och ännu bättre. Så att det är klart att det finns utrymme för att bli 

bättre på de delarna, definitivt. (Chef)  

I citatet ovan kan vi se att chefen är positiv till vidare implementering då hen upplever att 

polisen fortfarande använder sig av gamla beprövade metoder. Hen menar också att det finns 

förbättringspotential och att det finns ett behov för att använda evidensbaserade metoder ännu 

mer i polisens arbete. En kommunpolis uttalade också att:  

  Det är jättebra att kunna argumentera för ett beslut om det är vetenskapligt framtaget. Det 

tycker jag är suveränt och framförallt när du ska argumentera och motivera både för dina 

samverkansparters eller när du ska motivera eller argumentera för det vid till exempel ett 

ledningsmöte. (Kommunpolis)  

Kommunpolisen menar i citatet att evidensbaserade metoder är användbart i kommunpolisens 

arbete då de behöver argumentera för både samarbetspartners och även för chefer hur de ska 
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arbeta. Det är alltså legitimt att använda sig av vetenskapliga metoder i polisens arbete för att 

kunna fortlöpa samverkan med andra aktörer. Bergmark och Lundström (2006) menar att ett 

av de två hoten mot implementering av evidensbaserad praktik, är att det inte är legitimt möjligt 

att implementera. Detta är inte fallet för Polismyndigheten då det finns välgrundade argument 

för varför det är möjligt att implementera i verksamheten.   

Vad gäller hur evidensbaserad praktik arbetas med och tas emot vid polisutbildningen kan vi 

konstatera att det råder en önskan från båda lärarna om att utbildningen blir akademisk och 

ökar i längd. En av lärarna uttryckte sig följande:  

 

Anställd vid polisutbildningen: Fördelen med att det blir en akademisk utbildning är att den 

skulle bli tre år helt plötsligt. Det skulle gynna oss då den idag är för kort och för intensiv, vi 

ligger precis på gränsen av vad som är möjligt i tid.  

Intervjuare: Vad skulle du vilja se att man lägger in mer?  

Anställd vid polisutbildningen: Skulle den bli tre år skulle man kunna dra ner tempot lite. 

Studenterna skulle få betydligt mer tid att reflektera och kanske läsa all litteratur i 

litteraturlistan och inte bara den som man måste för att klara tentan. Jag tror att det finns vissa 

vinster i kvalité men sedan är det mycket annat eftersom den är riktad till ett specifikt yrke.  

I dialogen ovan kan vi avläsa att utbildningen idag är för kort och intensiv samt ligger på 

gränsen till vad som rent tidsmässigt är möjligt att hinna med. Vidare menar hen att om 

utbildningen skulle bli tre år skulle intensiteten sänkas och studenter skulle få möjligheten att 

reflektera över vad som lärs ut. Genom att förlänga utbildningen skulle det också öppna upp 

för större möjligheter för studenter att få med sig mer kunskap från utbildningen för att de 

skulle hinna läsa all litteratur. Vidare menar samma lärare att det dock finns många poliser som 

är negativt inställda till att implementera vetenskap i polisens arbete just för att det är en 

praktisk utbildning och arbete. Hen menar istället att polisen arbetar med människor som är 

komplexa varelser och till viss del oförutsägbara. Polisen möter allt från utsatta människor till 

välbärgade personer och hen uttrycker att: 

  

Det är en utbildning som kräver perspektiv; att man har förståelse. Inte bara för hur en 

människa fungerar utan också vad det kan vara för typ av människor. Människor kan hamna i 

de här situationerna så genom att bara öppna ögonen lite och försöka se de här perspektiven 

och framförallt sammanhanget inser man att polisyrket är ett tämligen komplext arbete 

egentligen. (Lärare vid polisutbildningen) 
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Polisutbildningen handlar alltså inte bara om att lära sig polisyrket utan också förstå att yrket 

som polis är komplext i sig och kräver kunskap om såväl polisiära färdigheter som mänskligt 

beteende som kan tvinga in människor i utsatta situationer som till exempel hemlöshet. De 

ögon som personen refererar till tolkar vi som att det handlar om verkställare för utbildningen 

men även poliser. Yrket kräver en komplex utbildning där den utbildade behöver ha flera 

perspektiv för att kunna utföra det polisiära arbetet på bästa sätt i mötet med alla typer av 

människor i olika typer av livssituationer. Här kommer det andra hotet mot evidensbaserad 

praktik som Bergmark och Lundström (2006) talar om in i bilden. Det vill säga att yrket inte 

skulle vara möjligt att vetenskapliggöra. Läraren menar istället motsatsen, det vill säga, att 

polisyrket kräver en akademisk utbildning för att poliser ska ha en bred förståelse för 

människor som individer. I dagsläget förbereder polisutbildningen blivande studenter för 

brottsförebyggande arbete på så sätt att studenter får i moment av utbildningen lära sig om 

evidensbaserade metoder. Vid en vidare utveckling av polisutbildningen där det finns mer 

utrymme för att läsa om forskning skulle förberedelsen för att arbeta brottsförebyggande i 

arbetslivet utvecklas än mer. I det positiva mottagandet av evidensbaserad praktik vid 

polisutbildningen kan vi se en önskan av ökad professionalisering av yrket polis. Genom att 

det finns en ökad syn på polisyrket som en profession där inte enbart praktiska moment ingår 

utan även beteendevetenskaplig kunskap kan vi bekräfta vad tidigare forskning (Jfr Brante, 

2009) har visat. Detta gäller en ny era av kunskapssamhället där även polisen får ta plats. Då 

tidigare studier i andra länder (Jfr Paoline, et al., 2014) har visat lite stöd för att det finns ett 

behov av att vetenskapliggöra polisutbildningen är det intressant att det finns lärare vid svensk 

polisutbildning som ställer sig positiva till att professionalisera polisyrket.  

 

Flera av intervjupersonerna, både chefer och kommunpoliser, menar att diskussion om 

evidensbaserade metoder behöver ta mer plats under bland annat ledningsmötena för att det 

ska kunna vidare implementeras. I dagsläget är inte alla områden av polisens arbete 

evidensbaserat och därför måste polisen komplettera med beprövade metoder för att klara av 

sitt arbete. Våra resultat visar att det finns intervjupersoner som tycker att de har tillräcklig 

kunskap om evidensbaserade metoder för att kunna arbeta med det. Det finns också 

intervjupersoner som känner att de inte har tillräckligt med kunskap och att de önskar att få 

mer kunskap om evidensbaserade metoder. Resultaten från vårt material visar att det råder en 

positiv inställning till att implementera evidensbaserad praktik i verksamheten. Detta skulle 
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innebära att det blir lättare att utföra en vidare implementering. Vidare går det i linje med vad 

Svanevie (2011) menar med att viljan och beredskapen för förändring påverkar hur möjlig 

implementeringen är. Att det har skett en förändring i attityd skulle kunna tänkas spåras tillbaka 

till omorganisationens start. Studien som visar att poliser är negativt inställda mot 

implementering av vetenskap (Brante et al., 2015) är gjord samma år som omorganisationen 

började gälla. Med omorganisationen har målet om ökad användning av evidensbaserade 

metoder tillkommit. Detta kan liknas med ett reellt mål vilket har som syfte att påverka hur 

anställda beter sig och ställer sig till vissa frågor vad rör organisationen och dess arbete (Meyer 

& Rowan, 1977). Att målsätta en ökad användning av evidensbaserade metoder kan tänkas ha 

haft en inverkan på hur chefer, kommunpoliser och lärare vid polisutbildningen ställer sig till 

evidensbaserad praktik.  

 

4.1.2 Svårigheter med implementeringen  

Det framkommer flera svårigheter med att implementera evidensbaserad praktik inom 

Polismyndigheten. Det råder brist på utbildning om evidensbaserade metoder för poliser. Det 

är också en brist på svensk polisforskning, samt att det vittnas om att det fortfarande råder en 

viss skepticism mot evidensbaserad praktik bland poliser. Ytterligare en stor svårighet med att 

implementera evidensbaserade arbetsmetoder är att det finns en stor resursbrist, vilket kommer 

att diskuteras vidare nedan under avsnittet Resursbrist. Vad gäller brist på kunskap av 

evidensbaserade metoder uttrycker sig en av cheferna följande:   

Det är nog en utbildningsfråga skulle jag kunna tänka mig. Sen tänker jag att det måste finnas 

någon kompetens som arbetar med detta, där man mer eller mindre kan ställa frågan, vad finns 

det för forskning i det här området? Om det inte finns det så kanske man kan se till att det blir 

gjort [...] Jag tycker personligen att användandet av evidensbaserade metoder är positivt men 

samtidigt vet jag att det nog finns rätt många medarbetare som är skeptiska till dylikt. [...] men 

jag tänker också att, kunskap är nog den första delen man måste ha på plats. För det plockar 

säkert bort en del skeptiker när man vet vad det handlar om. (Chef)  

Chefen menar att implementeringsförmågan är beroende av att anställda behöver få utökad 

kunskap om evidensbaserade metoder. Då det råder viss osäkerhet bland vissa anställda tror 

chefen att ökad kunskap kan reducera skepticismen. Att det behövs mer utbildning för poliser 

är något som flera intervjupersoner instämmer med. En av kommunpoliserna stärker detta och 

menar att, för att hen ska bli en bättre kommunpolis behöver den fristående kursen om 
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brottsförebyggande metoder, som kommunpoliser läser vid inträdande av rollen, vara 

återkommande vart femte år då det tillkommer nya metoder.  

Många menar också att det saknas forskning för polisforskning i Sverige. Följande citat är en 

beskrivning över det rådande läget för polisforskning i Sverige av en av lärarna vid 

polisutbildningen:  

Jag har haft funderingar på varför myndigheten inte satsar på att anställa exempelvis 

kriminologer och beteendevetare och att låta de arbeta nära oss istället [..] då kan man 

undvika forskning som egentligen inte ger något nytt bidrag [..] Det hade kanske kunnat bidra 

till någon form av utveckling. [..] Statistiken kan ge oss väldigt mycket och kan ge oss 

signaler om vi arbetar helt fel i vissa lägen och det får man inte förringa. Det är superviktigt 

men just det här om vi arbetar på rätt sätt [..] om vi använder rätt metoder, vad som kan 

utvecklas, där är vi inte ens halvvägs tyvärr, jämfört med många andra länder som har polis, 

kriminologer, beteendevetare i ett enda center och sedan utgår från det. Det hade varit 

önskvärt. (Anställd vid polisutbildningen) 

 

Personen menar att dagens polisforskning i Sverige är förlegad och behöver uppdateras. 

Läraren vid polisutbildningen anser att det kan vara viktigt att låta beteendevetare och 

kriminologer forska nära poliser för att det ska kunna ske någon form av utveckling i polisens 

arbete. Om inte den svenska polisforskningen moderniseras kommer implementeringen av 

evidensbaserade arbetssätt att försvåras då det inte tillför ny kunskap till polisernas val av 

arbetsmetoder.  

 

Något som en chef upplever som en svårighet är att det finns poliser som är skeptiska till 

implementeringen, vilket skulle bekräfta att skepticismen, som redovisas i en studie av Brante 

et al. (2015) vad gäller att implementera och använda sig av vetenskap i sitt arbete lever kvar 

bland poliser. Studien visar att attityden gentemot implementering av vetenskap i olika 

professioner där polisen är mest negativ av samtliga professioner. Detta menar vi att det 

påverkar implementeringsförmågan av evidensbaserad praktik vilket Svanevie (2011), som 

tidigare nämnt, också har v. Även om det generellt råder en positiv inställning till 

evidensbaserad praktik märker vi att det råder viss tvivel av hur stor grad arbetet kan präglas 

av evidensbaserade metoder. En av cheferna menar att poliser vill se förändring snabbt och den 

evidensbaserade praktiken kräver uthållighet och tålamod vilket då kan kollidera. Det finns en 

inre kontext som försvårar implementeringsförmågan av evidensbaserad praktik. Den inre 
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kontexten handlar om faktorer inom organisationen som påverkar och/eller försvårar en 

förändring i en organisation (Pettigrew, 1990). Den inre kontexten som försvårar är den 

kulturella kontexten vad gäller att vissa poliser är negativa till att ändra arbetssätt. Även om 

samtliga intervjupersoner är positivt inställda till evidensbaserad praktik menar flera av dem 

att det är svårt att enbart använda sig av vetenskapliga metoder och att de även behöver använda 

sig av beprövade erfarenheter. Beprövade erfarenheter har visat sig vara effektiva trots att de 

inte har en vetenskaplig grund. Flera av intervjupersonerna menar även att många poliser 

fortfarande anser att polisen är ett praktiskt yrke och att evidensbaserade arbetssätt inte kan 

implementeras i arbetet. Motståndet som våra intervjupersoner möter av andra poliser kan 

tänkas utgöra en svårighet för att vidare implementera evidensbaserad praktik genomgående i 

hela organisationens arbete. Detta har även tidigare forskning också har visat vara viktigt för 

implementeringens genomslag (Jfr Bergmark & Lundström, 2006).  

 

4.2 Resursbristen  

Vi kan se ett genomgående mönster hos såväl chefer som kommunpoliser som lärare vid 

polisutbildningen att det råder resursbrist i organisationen. Fokus i detta avsnitt kommer att 

ligga på hur chefer och kommunpoliser upplever att resursbristen påverkar evidensbaserad 

praktik. Detta beror på att med våra resultat från lärare på polisutbildningen kan vi inte uttala 

oss huruvida resursbristen för polisutbildningen påverkar implementeringen av evidensbaserad 

praktik i Polismyndigheten.  

4.2.1 Brottsförebyggande arbete bortprioriteras  

Ett genomgående mönster som vi kan se i materialet är att det råder brist på resurser i form av 

ekonomiska medel och personal. Det brottsförebyggande arbetet som ska prioriteras enligt 

budgetbeslutet för Polismyndigheten 2017 till 2019 blir till viss del bortprioriterat till förmån 

för den ingripande verksamheten.  

De som åker på ingripande hinner i stort bara åka på larm. Den ingripande verksamheten är 

också brottsförebyggande och det handlar om att få in det tänket, att det finns tid mellan larmen 

att arbeta brottsförebyggande. Man kanske åker förbi stationen där vi vet att det finns ett 

ungdomsgäng som håller till. (Kommunpolis)  

Kommunpolisen beskriver hur det brottsförebyggande arbetet bortprioriteras eftersom att det 

finns knappa resurser som enbart räcker till den ingripande verksamheten. Detta kan utgöra en 
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svårighet för implementeringen av evidensbaserad praktik i organisationen, som vi tidigare 

konstaterat, då det är främst genom brottsförebyggande arbete som den evidensbaserade 

praktiken framträder. Vidare uttrycker en av cheferna att Polismyndigheten har fått arbeta med 

fler problembilder vad gäller invandringsström, ökad grov brottslighet och gängkriminalitet 

sedan omorganisationen med samma resurser som innan. Hen menar att “det krävs pengar vid 

en ny satsning och så har inte fallet varit för Polismyndigheten”. Att det tillkommit fler 

problembilder som organisationen måste hantera med redan knappa resurser försvårar vad vi 

kan vittna implementeringen av evidensbaserade arbetsmetoder. Vidare beskriver citatet från 

kommunpolisen att det ett finns ett behov av att effektivisera arbetet genom att tänka 

brottsförebyggande på ett produktivt sätt. Vad som menas med produktivitet är att nyttja 

resurser i minsta möjliga mån för att nå måluppfyllelsen, det vill säga att lösa och förebygga 

brott (Jfr Perrow, 1986). Vårt resultat visar att det finns både chefer och kommunpoliser som 

menar att det är viktigt att arbeta effektivt; att arbeta med minsta möjliga resurser för att 

uppfylla bästa möjliga resultat. En av kommunpoliserna uttrycker att “det är viktigt att göra det 

som går att göra så bra som möjligt utifrån minsta möjliga resurser” vilket är vad Thompson 

(1967) menar med effektivitet. De knappa resurserna som polisen har att arbeta med vad gäller 

brottsförebyggande arbete synliggör hur en yttre kontext, i detta fall den ekonomiska 

kontexten, försvårar implementeringen av evidensbaserade metoder (Jfr Pettigrew (1990). I 

och med att det inte har tillkommit fler resurser sedan omorganisationen samtidigt som det har 

tillkommit fler problembilder förskjuts det brottsförebyggande arbetet än mer än tidigare.  

4.2.2 Intressekonflikt och inre rollkonflikt  

En av kommunpoliserna vittnar om att resursbristen leder till en koncentrering till 

storstadregionerna vilket gör att småstadsregionerna får ännu färre resurser. Hen uttrycker sig 

enligt följande: 

 

Eftersom att det är en stor myndighet sker prioriteringar efter vad som sker i 

storstadsregionerna. Det är allmänt känt att storstadsregionerna har särskilt utsatta områden 

som i stor omfattning behöver både resurser och försörjning. Prioriteringar sker utifrån 

storstadsregionernas behov, jämfört med tidigare då man prioriterade efter den enskilda 

Polismyndighetens behov [...] Jag kan väl känna att vi i detta område har ett riskområde men 

som kommer i andra, - tredje-hand efter storstadsregionernas behov. (Kommunpolis)  
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Vad vi kan avläsa från citatet är att myndighetens prioriteringar sker efter behov i 

storstadsregioner. Detta bekostar småstadsregionernas behov och deras problembilder 

åsidosätts. Här kan vi vittna om att det existerar en intressekonflikt. Schmidt och Kochan 

(1972) menar att en konflikt utlöses vid delade meningar om hur exempelvis resurser ska 

fördelas. Den rådande resurskonflikten är inte (vad vi kan uttala oss om då vi enbart kollat på 

småstad- och mellanstadsregioner) en konflikt mellan storstadsregioner och småstadsregioner 

utan istället är denna konflikt mellan småstadsregionerna och ledningen. De önskar mer 

resurser för upplevda problembilder men eftersom att det råder en resursbrist behöver 

myndigheten prioritera efter storstadregionernas behov. Dessa regioner får flest resurser på 

bekostnad av småstadsregioner i landet då problembilderna här är omfattande och kräver 

mycket resurser. När det redan från början råder knappa resurser på nationellt plan som gör att 

det brottsförebyggande arbetet åsidosätts för ingripande verksamhet blir det än svårare för 

kommunpoliser i småstadsregionerna att arbeta brottsförebyggande. Detta beror på att 

resurserna i sin tur prioriteras till storstadsregionerna. Här handlar det åter igen om den yttre 

kontexten (Jfr Pettigrew, 1990) i form av ekonomisk svårighet för den stora myndigheten att 

fördela resurser på ett jämlikt sätt där samtliga regioner får de resurser som krävs för att polisen 

ska kunna arbeta både ingripande och brottsförebyggande.  

 

Resursbristen påverkar även i sin tur kvalitén i lokal samverkan och 

samverkansöverenskommelserna (som innebär att polisen har en samverkan med kommunen 

för att polisen ska arbeta närmare medborgare och med upplevda problembilder i kommunen). 

Då patruller måste fokusera på den ingripande verksamheten bekostar det den 

brottsförebyggande verksamheten och i sin tur kontakten med lokalsamhället, menar både 

chefer och kommunpoliser. En av cheferna lyfter fram att “kommunen känner starkare närvaro 

av polisen genom samverkansöverenskommelser men att det också har blivit färre fotpatruller” 

vilket hen tror att medborgare uppfattar som en sämre närvaro. Vidare uttrycker en av 

kommunpoliserna att samverkansöverenskommelser har “landat runt om i landet men är något 

som måste arbetas vidare med”. En annan kommunpolis lyfter fram problematiken med 

samverkansöverenskommelser och förklarar det vidare: 

 

Nackdelen med samverkansöverenskommelser är att det inte alltid går att ställa upp på vad 

kommunen vill då det inte finns resurser. Det handlar mer om att “släcka bränder”. Man kanske 

skulle gjort det på annat sätt; att förebygga genom att sätta in resurser över tid vilket var svårt 

att få till. Detta leder till att kommunen blir frustrerad och trött. (Kommunpolis) 
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På grund av resursbristen måste alltså resurser prioriteras till ingripande verksamhet. Det går 

inte alltid att ställa upp på kommunernas önskemål då det råder resursbrist vilket leder till 

frustration hos kommunerna. Kommunpoliserna uttrycker även en inre frustration då de inte 

kan uppfylla kommunens förväntningar. Detta i sin tur kan tänkas utgöra en inre rollkonflikt 

vilket Ashforth och Mael (1989) menar uppstår när personen inte klarar av att uppfylla de 

förväntningar som ställs på personen utan att det bekostas av andra eller något annat. En av 

kommunpoliserna kommenterar detta också och menar följande:  

Vi kan inte lova mer än vad vi själva kan utföra och i övrigt kan vi bara säga att ’vi ska se vad 

vi kan göra’ och det känns väldigt frustrerande och ibland kan känslan bli att det blir spel för 

gallerian. Vi vill så mycket mer och det är en jättebra tanke med den här tjänsten men det tar 

liksom stopp. (Kommunpolis) 

Från citatet går det att utläsa att det är svårt att utlova något förutom det som en kommunpolis 

själv kan åstadkomma även om de gillar idén med tjänsten. Detta blir ett frustrerande moment 

för kommunpolisen. Kommunpolisen ska arbeta för ökad trygghet och säkerhet men samtidigt 

finns det inte nog med resurser för att kunna utföra sitt arbete tillräckligt för kommunpoliser i 

småstadsregioner.  

 

4.3 Rollen som kommunpolis  

Tanken med tjänsten kommunpolis är att det ska vara en strategisk roll som avlastar 

lokalpolisområdeschefen från vad som tidigare saknades, det vill säga en kontakt med 

lokalsamhället. Det har till viss del skett genom lokal samverkan med olika samarbetspartners 

men det som saknas är en korrekt placering i den hierarkiska strukturen för kommunpoliser. 

En av cheferna samt en av kommunpoliserna beskriver tjänsten och menar att:  

 

Det är väldigt viktigt med kommunpoliser och som lokalpolisområdeschef hinner jag inte 

med att skapa kontakt med kommuner vilket kommunpoliser får göra. Kommunpoliserna får 

också svara upp till de förväntningar som ställs mot polisen efter omorganiseringen som 

tidigare inte har gått att leva upp till. (Chef)  

 

Kommunpolis blev en ny funktion i och med vår nya polisorganisation 2015 och man är 

lokalpolisområdeschefens förlängda arm ut i samhället, det civila samhället, externa 

medverkande. Det är tänkt att kommunpolisen ska vara ingången från kommuner, företag, 
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alltså samhället överhuvudtaget och så ska jag förmedla informationen vidare. 

(Kommunpolis) 

 

Chefen menar alltså att innan uppdraget kommunpolis uppkom hade chefer i uppdrag att verka 

som länk mellan polisen, kommuner och andra samverkanspartners men att det inte fanns tid 

för detta på grund av diverse andra uppdrag. Det var därför rollen som kommunpolis 

efterfrågades eftersom att det fanns ett behov av en länk mellan polisen och samhället. 

Kommunpolisen skulle fungera som en hjälpande hand till lokalpolisområdeschefen. Som 

kommunpolis skulle man kunna utlova områdespoliser specifikt för arbetet mot kommuner och 

andra externa medverkare. En av kommunpoliserna menar att “resursen som skulle arbeta med 

de lokala problembilderna, den fanns liksom inte”. Resursen som kommunpolisen menar är 

områdespoliser. Områdespoliser som skulle arbeta med lokal samverkan, den finns inte 

tillgänglig. Kommunpolisen har idag, vad våra intervjupersoner redogjort för, inga resurser att 

själv styra över för det brottsförebyggande arbetet. Vi ser även ett mönster av en inkongruens 

mellan hur tjänsten blev beskriven och hur tjänsten har blivit. En kommunpolis uttryckte sig 

enligt följande:  

 

Man har inte tänkt hela vägen fram så vi hämmas på det viset. [..] Alltså den här tjänsten är ju 

väldigt högt ansedd. Initialt var det sagt att vi skulle vikariera för lokalpolisområdeschefen om den 

var borta, men där fallerar det lite också. Som kommunpolis har man inte ens en viss grad kopplad 

till tjänsten vilket man i många andra tjänster i organisationen har. Kommunpolisen är inte mer än 

“streck-P” som det heter, polisassistent med särskild tjänsteställning. Även om jag hade arbetat 

som kommunpolis i sex år och får en erfarenhet som är rätt unik så är jag exempelvis inte behörig 

och söka till en gruppchefstjänst för då måste du vara instruktör. (Kommunpolis) 

 

Tjänsten som kommunpolis var initialt högt ansedd och skulle rent hierarkiskt vara jämförbar 

med lokalpolisområdeschefen där kommunpolisen skulle ha möjlighet att vikariera för denna. 

Ingen av våra intervjupersoner har fått denna möjlighet. Idag klassas kommunpolisen istället 

som en polisassistent med särskild behörighet. Även om kommunpolisen är en tjänst som ger 

unik erfarenhet är det svårt för kommunpolisen att vertikalt klättra i hierarkin. Teorin om olika 

karriärvägar, i detta fall den vertikala, handlar om möjligheten att kunna röra sig uppåt i 

organisationens hierarki, vilket ska medföra mer ansvar och bättre lön (Hall & Tittle, 1966). 

En av kommunpoliserna uttrycker att de har blivit felplacerade:  
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Jag saknar att kommunpolisen inte har mandat. Vi kan därmed inte bestämma hur vi ska arbeta. 

Kommunpolisen är felplacerad i organisationen och har ett “tak över huvudet” då de inte har 

något personalansvar och gruppchefer har större chans än en kommunpolis just för att de har 

personalansvar vilket gör att kommunpolisen har svårigheter att klättra uppåt till en högre 

position i organisationen. (Kommunpolis) 

 

Kommunpolisen har ingen möjlighet att bestämma över hur områdespoliser ska arbeta 

eftersom att de inte har mandat. Ett sätt att tolka citatet är en upplevd svårighet att klättra 

hierarkiskt på grund av bristen på personalansvar vilket önskas av kommunpoliser idag. Det 

organisatoriska missnöjet är intressant med tanke på att kommunpolisens roll är en strategisk 

roll. Den strategiska rollen ska enligt Mintzbergs (1979) konfiguratoriska modell befinna sig 

högst upp i linjeorganisationen. Idag befinner sig kommunpolisen i stödservice-gruppen som 

tillhör den operativa kärnan, det vill säga längst ner. Kommunpolisen har alltså blivit 

felplacerad eftersom att tjänsten var initialt högt ansedd. Enkelt uttryckt har kommunpoliserna 

inte inflytande att kunna påverka det brottsförebyggande arbetet. Flera av kommunpoliserna 

vittnar om att de får delta under beslutsfattande men är trots detta inte med och fattar beslut om 

hur de ska arbeta operativt. De har alltså inflytande över arbetet som de utför men det saknas 

mandat för att kunna fördela resurserna. Felplaceringen i organisationen och avsaknad av 

mandat för kommunpolisen blir ytterligare en svårighet för implementeringen av 

evidensbaserad praktik om inte kommunpolisrollen prioriteras högre i konfigurationen. Att 

kommunpoliser inte har något personalansvar blir en svårighet för implementeringen av 

evidensbaserade arbetssätt då de inte kan konkurrera om högre strategiska positioner som krävs 

för att kunna bestämma över resurser. En av  kommunpoliserna uttrycker även att i rollen som 

kommunpolis har hen fått ta sig an uppdrag som ingen annan vill eller har tid att göra:  

 

Plötsligt upplevde jag att vi blev en slaskhink. Det var himla bra att använda kommunpoliser 

till sådant som ingen annan hann att göra då det finns minst en kommunpolis i varje kommun 

som kan göra det, vilket var sådana arbetsuppgifter som inte alls var med i det som stod i 

annonsen från början. (Kommunpolis) 

 

Kommunpolisen i citatet ovan uttrycker missnöje och att tjänstens syfte prioriteras bort samt 

att de inte får arbeta med de uppgifter som gjorde att de sökte till tjänsten. I Polismyndighetens 

(2016) budgetunderlag för åren 2017 till 2019 står det att kommunpolisen ska arbeta med 

brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete genom evidensbaserade arbetssätt för att 

säkerställa kontinuitet och långsiktighet. För att detta mål ska uppnås behöver kommunpoliser 
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lägga sin tid på att lära sig om, och arbeta med de evidensbaserade arbetssätten. Syftet med 

tjänsten kommunpolis prioriteras bort av Polismyndigheten om kommunpoliser istället 

används till annat som förhindrar det brottsförebyggande arbetet.  

 

Flera av kommunpoliserna påpekar att de började tjänsten för att de upplevde arbetsuppgifterna 

som utmanande och meningsgivande då de fick möjlighet att arbeta brottsförebyggande. 

Genom att låta kommunpoliser arbeta med andra arbetsuppgifter än vad som var initialt tänkt 

kan vi se att det påverkar motivationen negativt. Hackman och Oldham (1976) menar att några 

av de psykologiska tillstånden som påverkar motivationen är meningsfullhet, personligt ansvar 

och kunskap om resultatets utfall. Om dessa tillstånd inte upplevs brister motivationen. Många 

av kommunpoliserna menar att de inte har möjlighet att påverka det brottsförebyggande arbetet 

i den mån som önskas eftersom att det saknas mandat och resurser för det. Detta tyder på att 

individen inte har något personligt ansvar över utfallet. De kan inte heller påverka utfallet och 

flera kommunpoliser menar även att det till viss del saknas kunskap om evidensbaserade 

metoder för att kunna arbeta brottsförebyggande. Som nämnt tidigare tycker flera av 

kommunpoliserna att arbetsuppgifterna är utmanande och meningsgivande, vilket Cotton och 

Tuttle (1986) menar är ett effektivt verktyg för att hålla kvar viktiga nyckelpersoner i en 

organisation. Vidare är det viktigt att belysa det psykologiska kontraktet som formas av bland 

annat löften och förtroende (Rousseau, 1995). Detta kontrakt har brutits då startskaran av 

kommunpoliser (det vill säga de anställda som har varit kommunpoliser sedan utformandet av 

tjänsten) fick ett löfte om tjänstens utformning som högt ansedd vilket inte har upprätthållits 

och därför har vissa kommunpoliser valt att sluta. Vi diskuterade i det tidigare avsnittet 

resursbrist om hur det råder en nationell resursbrist. Sammanfattningsvis kan vi därför se att 

denna resursbrist genomsyrar och även påverkar hur enskilda anställda upplever motivationen 

eftersom att den påverkar tjänstens utformning.  

4.3.1 Kommunpolisens status reflekterar det brottsförebyggande arbetets status   

Vad vi också ser mönster av är vad likhetsteorin belyser. Det tenderar att skapa låg 

tillfredsställelse om en anställd upplever sig få olik belöning med en annan jämbördig anställd 

vad gäller kunskap eller ansvar (Adams, 1963; Adams 1965). Kommunpoliser upplever att de 

har ett stort ansvar och att rollen i sig är viktig. Trots detta är, rent hierarkiskt, kommunpolisen 

jämförbar med administratörer och besitter inte något mandat vilket blir motsägelsefullt när 

kommunpolisen initialt var jämförbar med högre positioner rent kunskapsmässigt. Vidare är 
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en av komponenterna i karriärsystemet (Roehling et al., 2000) att positionerna, som är av 

ledarbefattning, vanligtvis rekryteras internt i organisationen. Detta går att koppla till hur det 

var vid rekryteringen av kommunpoliser vid tjänstens uppstart. Då inträdet till 

Polismyndigheten generellt kräver viss utbildning sker rekrytering internt till de flesta 

positionerna. Genom intervjuerna märker vi att i rekryteringen till kommunpolistjänsten har 

det med tiden ställts lägre krav vad gäller ledarskaps- och ansvarserfarenhet. Bland våra 

intervjupersoner kan vi se ett återkommande mönster av personer som besitter en eller ett flertal 

tidigare chefsbefattningar men bland de som har anställts senare har inte alla haft sådana 

positioner tidigare. Då kommunpolisen först beskrevs som en tjänst med högre rang skedde 

rekryteringen med fokus på personer med tidigare erfarenhet av ansvar. Det fanns en ambition 

att rekrytera poliser med bred chefserfarenhet då det initialt ansågs vara en viktig roll. Om 

kraven vid rekrytering sänks blir även statusen för kommunpolisens roll lägre. En av 

kommunpoliserna uttrycker en oro över denna förändring och berättar följande:   

 

Vi resonerade hur stort antalet omsättningen är på vår roll. Jag märker att det blir färre äldre erfarna 

poliser som jag med gammal chefsbefattning i ryggen och att vi kanske inte längre är så 

intresserade som vi var från början vilket jag tycker medför en fara. Jag tror att erfarenheten är 

viktig att ha i den här rollen och det har jag fått till mig från samverkare i kommunerna, framförallt 

utav tjänstemännen som värderar erfarenheten väldigt högt. (Kommunpolis)  

 

Vi tolkar att erfarenheten uppfattas som viktig för rollen som kommunpolis för både 

kommunpoliserna själva men också för samarbetspartners. Detta påverkar alltså 

implementeringen av evidensbaserade arbetssätt eftersom att det är i huvudsak kommunpoliser 

som arbetar med dessa metoder. Vidare kan detta resultera i att det brottsförebyggande arbetet 

förskjuts ännu mer eftersom att det är bland annat kommunpolisens uppdrag att långsiktigt 

säkerställa det brottsförebyggande arbetet. Om det inte finns en hög status i rollen tenderar 

rollens uppgifter att få en statussänkning. En annan kommunpolis redogör även för följande:  

 

Kommunpolistjänsterna runt om i landet är ej enhetliga utan det är stor skillnad i lön och grad. De 

har inte heller exakt samma arbetsuppgifter. Om man blir anställd som kommunpolis nu går man 

in på den lönen som man har haft i sin tidigare tjänst då det har tagit bort lönegränsen som fanns 

för kommunpoliser innan. Kommunpoliser behöver bli mer enhetliga för att ett så bra arbete som 

möjligt ska kunna upprätthållas inom tjänsten. (Kommunpolis)  
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För att evidensbaserade arbetsmetoder ska kunna implementeras i största möjliga utsträckning 

inom det brottsförebyggande arbetet behöver kommunpoliser bli enhetliga i fråga vad gäller 

arbetsuppgifter, grad och lön. En av kommunpoliserna påpekar att “det är ingen annan inom 

myndigheten som kan evidensbaserad praktik så som kommunpoliser kan”. Vad detta vittnar 

om är en inre kontext som försvårar och i detta fall handlar det om den strukturella kontexten, 

det vill säga att det finns en struktur i organisationen som förskjuter det brottsförebyggande 

arbetet (Jfr Pettigrew, 1990). Tjänsten behöver därför höjas internt för att visa på den 

strategiska tyngd som tjänsten innefattar. De evidensbaserade arbetssätten behöver 

implementeras strategiskt för att det ska kunna genomsyra verksamheten i den mån som är 

möjlig.   

 

4.4 Är organisationen effektivare idag?   

Ett av målen med den nya organisationen är att öka effektiviteten och höja kvaliteten i polisens 

arbete. Vi var därför intresserade av huruvida intervjupersonerna uppfattar organisationen som 

effektiv idag då ett av skälen till att arbeta enligt evidensbaserad praktik är för att göra 

organisationen effektivare. Statskontoret (2018, s.33) redogör att Polismyndighetens 

effektivitet ska mätas genom ett förslag från Genomförandekommitén på kostnadsbesparing 

(som har i uppdrag att tillsammans med Rikspolisstyrelsen att besluta och genomföra åtgärder 

för omorganisationen, enligt prop.  2013/14:110). Det framkommer även att Polismyndigheten 

inte har analyserat hur de ska uppnå dessa besparingar eller vilka ekonomiska konsekvenser 

som har medförts. Som nämnt i tidigare avsnitt Resursbrist uttrycker en av kommunpoliserna 

att “det är viktigt att göra det som går att göra så bra som möjligt utifrån minsta möjliga 

resurser” och vi tolkar att detta citat är i linje med det som står ovan om kostnadsbesparing. 

Resultatet är också i linje med Thompsons (1976) resonemang om innebörden av effektivitet: 

graden måluppfyllelse i relation till resursförbrukande. I avseende vad som har blivit 

effektivare framkommer ett mönster bland chefer och kommunpoliser, vad gäller större frågor 

och händelser som rör hela myndigheten, att det är i avseende mycket enklare att samordna 

poliser från olika delar av landet. Både chefer och kommunpoliser menar att organisationen 

har potential till att bli en stark och fungerande organisation. Samtliga chefer uttrycker också 

att det har blivit mer effektivt på lokalpolisnivå. Vad som ytterligare är positivt, menar en av 

cheferna, är att hen idag har "ägandeskapet" över resurser vad gäller både problemformulering 

och problemlösning.  
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Vad gäller kommunpoliser kan vi se ett tydligt mönster att ingen av intervjupersonerna i denna 

grupp upplever organisationen i sin helhet som effektiv. Vissa menar att det i vissa avseenden 

har uppstått en tröghet som inte fanns tidigare. En del beslut behöver högre upp i hierarkin för 

att kunna fattas vilket tar längre tid. Några av kommunpoliserna är överens om det var lättare 

innan omorganisationen i frågan om att den ansvarige chefen för den enskilde myndigheten 

hade mer mandat. En kommunpolis uttrycker följande: 

 

Jag kan tycka att det har blivit mindre effektivt då det är många frågor som man ställer som 

man behöver svar på från högre chefer. Då är det hela vägen upp och sen är det hela vägen 

ner igen och det kommer aldrig tillbaka. Jag vet inte ens om det kommit hela vägen upp eller 

vart det fastnade någonstans. Det blir man väldigt frustrerad över att det inte riktigt fungerar. 

(Kommunpolis)  

 

Som kommunpolisen redogör för behöver beslut idag komma högre upp i ledet vilket gör att 

det då ska hela vägen upp i hierarkin och sedan hela vägen ned igen. Det finns risk att beslutet 

fastnar på vägen. Här blir det tydligt att den vertikala kommunikationen, det vill säga att 

kommunikation på hierarkisk nivå mellan chef och medarbetare, skapar problem för 

effektiviteten (Jfr Rogers & Agarwala-Rogers, 1976). Den frustration som kommunpolisen 

uttrycker tyder på att hierarkin försvårar samverkan och kommunikationen mellan under- och 

överordnade i Polismyndigheten. Den vertikala kommunikationen gör även beslutsfattande 

trögare då organisationen idag är större och vid exempelvis stora demonstrationer där resurser 

i form av polismän behöver omplaceras tillfälligt måste besluten fattas högre upp i hierarkin.  

 

Ett annat mönster av tröghet som vissa chefer, kommunpoliser och även lärare vid 

polisutbildningen, uppfattar är att stödorganisationer, som Human Resources och 

kommunikationsavdelningen, försvårar effektiviteten i arbetet. Vidare uttrycker en 

kommunpolis följande i intervjun:  

Det som jag inte tycker har blivit effektivt är våra stödavdelningar, alltså kommunikation och 

HR som ska vara stödjande verksamheter. Jag som kommunpolis är beroende av 

verksamhetsanalys. De stödjer mig på det sättet att de visar hur jag ska göra men jag tycker 

inte att det känns bra. Avdelningarna är jättestora och jag känner inte att vi tänker likadant. [..] 

Det känns som att de inte riktigt har förståelse för verksamheten, alltså den operativa 

verksamheten. [...] Vi ska försöka arbeta brottsförebyggande med strategiska beslut och får jag 

inte hjälp av kommunikatörerna när vi exempelvis ska lägga ut på sociala medier blir arbetet 
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jättesvårt för mig. [...] Där är det inte effektivt, då det känns som att jag som kommunpolis får 

göra väldigt mycket som jag egentligen inte behöver göra. (Kommunpolis) 

Det kommunpolisen vittnar om är en tröghet med stödverksamheterna som Human Resourses 

och kommunikationsavdelningen. Hen upplever inte stöd från verksamheterna som behövs för 

att hen som kommunpolis ska kunna utföra sitt arbete. Det medför att kommunpolisen får 

utföra extra arbete vilket försvårar ytterligare det brottsförebyggande arbetet då de får 

disponera tiden till fler arbetsuppgifter som ligger utanför deras område. Vad våra 

intervjupersoner i samtliga grupper visar är att det blir en trögare organisation genom att de 

olika stödorganisationerna spiller ut över effektiviteten.  

 

Vad gäller att förstå effektiviteten i Polismyndigheten behöver vi tala om reella och symboliska 

mål. De reella målen är målsättningar som ska påverka hur anställda beter sig och ska även 

tjäna som utvärderingskriterium, samt ge omvärlden en bild av organisationens syfte. 

Symboliska mål har till uppgift att måla upp en bild till omvärlden om hur organisationen vill 

uppfattas, enligt Meyer och Rowan (1977). Polismyndighetens reella och symboliska mål 

skiljer sig. Det reella målet handlar bland annat om att minska brottsligheten och öka 

människors trygghet. De symboliska målen handlar istället om att säkerställa en individs 

rättssäkerhet och rättstrygghet. Vad som gör detta till ett symboliskt mål är att förmedla en bild 

om hur polisen är och fungerar. Vi ser ett återkommande mönster av att poliser vill och behöver 

arbeta efter evidensbaserade metoder för att öka effektiviteten då det råder resursbrist. Det är 

alltså ett medel för att minska de förhinder för målet som uppstår av resursbristen. 

Resursbristen gör att målet för att minska brottslighet och ökad trygghet delvis förhindras vilket 

enligt begreppet effektivitet (Thompson, 1976) skulle innebära att organisationen faktiskt är 

ineffektiv. Vad gäller organisationens produktivitet, vilket innebär mängden resurs som krävs 

för att producera en enhet (Perrow, 1986) kan vi se att det råder produktivitet till viss del. En 

av kommunpoliserna menar att vid en av samverkansöverenskommelserna som innebär att ha 

starkare polisiär närvaro på skolor har de, istället för att gå in på skolorna, patrullerat runt 

skolor i kommunen med polisbil. Det som då blir konsekvensen av denna produktivitet är att 

den polisiära närvaron inte blir lika hög som kanske var förväntat. Detta leder återigen till att 

organisationens effektiva arbete för att minska brott och öka trygghet fallerar till viss del.  
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4.5 Slutdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur evidensbaserad praktik implementeras i 

Polismyndighetens brottsförebyggande arbete. Den första frågeställningen handlar om hur 

Polismyndigheten går tillväga för att implementera evidensbaserad praktik och våra resultat 

visar att implementeringen främst ansvaras av kommunpolisens strategiska roll. Den 

evidensbaserade praktiken introduceras redan till blivande poliser under polisutbildningen men 

också genom högskolebaserad fortbildning till kommunpoliser. För att verkställa den teoretiska 

kunskapen arbetar kommunpoliser praktiskt med denna kunskap genom 

samverkansöverenskommelser med kommuner som leder till medborgarlöften som sedan 

verkställs tillsammans med områdespoliser. Rollen som kommunpolis utgör en viktig 

strategisk roll som kosmopolit (det vill säga kommunikatör mellan samhället och 

organisationen internt), för att kommunikationen mellan polisen och samhället ska fungera som 

i sin tur utgör principen för det brottsförebyggande arbetet. Resultatet visar även att polisen 

inte på enskilt initiativ kan ta hand om den brottsförebyggande verksamheten; ansvaret vilar 

även på enskilda organisationer, grupper och individer. Här har vi funnit en eventuell svårighet 

då polisen förutsätter att andra aktörer aktivt ska arbeta brottsförebyggande i det vardagliga 

livet, samtidigt som det är långt ifrån självklart att kommuner, företag och medborgare har 

kunskap om att också de har ansvar att verka brottsförebyggande genom aktiva handlingar.  

 

Den andra frågeställningen handlar om huruvida intervjupersonerna upplever möjligheter 

kontra svårigheter vad gäller implementering av evidensbaserad praktik. Mönstret är att det 

finns en tydlig positiv inställning gentemot implementeringen av evidensbaserad praktik. Vi 

kan se förändring av attityd genom det reella målet. När man valt att sätta upp ökad användning 

av evidensbaserade metoder har en attitydförändring skett. Det råder dock en viss skepticism 

kvar hos vissa poliser. Denna typ av motstånd i organisationen är att betrakta som en svårighet 

för att den evidensbaserade praktiken ska få genomslag i hela organisationen. Vad som också 

förhindrar implementeringen i dagsläget är en omfattande resursbrist, vad gäller kunskap, 

personal och ekonomiska medel, vilket i sin tur ger upphov till intressekonflikter. Dessa 

intressekonflikter försvårar även det brottsförebyggande arbetet då den till förmån för den 

ingripande verksamheten bortprioriteras. Vad som också tar skada av resursbristen är 

organisationens mål och målet att verka rättssäkert och trygghetsskapande förblir symboliskt 

för hur Polismyndigheten vill arbeta och uppfattas av omvärlden snarare än hur de faktiskt 
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arbetar. Ett annat viktigt resultat av studien är att kommunpolisens kosmopolitiska roll är 

väsentlig för implementeringsförmågan av evidensbaserad praktik. För att den evidensbaserade 

praktiken ska få genomslag inom Polismyndigheten behöver kommunpolisen få en ökad 

hierarkisk roll inom organisationen genom att kommunpoliser får mandat i frågan om resurser 

för det brottsförebyggande arbetet och lokal samverkan. I dagsläget används kommunpolisen 

inte enbart till vad den är ämnad till att göra vilket problematiserar implementeringsförmågan. 

 

En organisation och dess arbete är många gånger komplext vilket gör att det ibland krävs mer 

än evidensbaserade metoder för att klara av arbetet. Resultaten från vår studie visar att polisen 

ibland behöver komplettera de evidensbaserade metoderna med metoder som grundar sig i 

beprövade erfarenheter för att klara av sitt arbete. Beprövade erfarenheter har inte någon 

vetenskaplig grund men har visat sig vara effektiva. Även om evidensbaserade metoder ökar 

en organisations effektivitet behöver det nödvändigtvis inte vara så att evidensbaserade 

metoder löser all problematik för vad en organisation möter vad gäller att förhålla sig effektiva.  

4.5.1 Studiens forskningsbidrag  

Studien bidrar med flera aspekter som kompletterar forskning av implementering av 

evidensbaserade metoder. Vi kan bland annat se att det har skett en förändring av attityd bland 

poliser genom att det reella målet har ändrats. När man valt att sätta upp ökad användning av 

evidensbaserade metoder har en attitydförändring skett. Det har tidigare inte funnits forskning 

om huruvida chefer, kommunpoliser och lärare vid polisutbildningen uppfattar användning av 

evidensbaserade arbetsmetoder.  

 

Vidare visar studien också att resursbrist och felplacering av nyckelpersoner försvårar den 

evidensbaserade praktiken radikalt. Studien bidrar med att fylla en kunskapslucka om att det 

finns viktiga nyckelpersoner för den evidensbaserade praktiken som behöver prioriteras högt 

av en organisation för dess förmåga att implementera evidensbaserad praktik. Kommunpolisen 

är en nyckelperson inom myndigheten som förstår evidensbaserad praktik bäst och därmed 

menar vi att kommunpolisen har blivit felplacerad hierarkiskt i organisationen. Till följd av 

detta försvåras arbetet med den brottsförebyggande verksamheten. Det brottsförebyggande 

arbetet är en förutsättning för att förse medborgare med trygghet och därför är det av högsta 
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relevans att ta kommunpolisens roll på allvar. De evidensbaserade arbetssätten för det 

brottsförebyggande arbetet behöver ske strategiskt då det ska få en genomsyrande roll i hur 

organisationen ska arbeta för samhället. Polismyndigheten behöver också mer resurser för att 

kunna arbeta brottsförebyggande i syfte för att kunna fortlöpa sitt uppdrag effektivt. En effektiv 

organisation ökar förutsättningen för att skapa trygghet och öka samhällets förtroende till 

Polismyndigheten. I ett helhetsperspektiv möjliggör alltså evidensbaserad praktik en effektiv 

verksamhet.  

4.5.2 Studien i relation till tidigare forskning  

Studien har som tidigare nämnt visat att det råder en tydlig positiv inställning gentemot att 

implementera evidensbaserad praktik i organisationens verksamhet. Även om det är tydligt att 

det råder en positiv inställning bland våra intervjupersoner vittnar dessa om att det ännu råder 

viss skepticim vilket också kan betraktas som en svårighet. Detta har även tidigare forskning 

visat vara en viktig komponent för eventuella förhinder vid implementering (Jfr. Bergmark & 

Lundström, 2006). Utifrån vår fråga, vad det finns för möjligheter, och Svanevies (2011) syn 

på vad som möjliggör implementeringen är den rimligaste tolkningen att det är möjligt att 

vidare implementera evidensbaserad praktik i Polismyndigheten. Vi kan se förändring av 

attityd genom det reella målet. När man valt att sätta upp ökad användning av evidensbaserade 

metoder har en attitydförändring skett.  

 

Som tidigare nämnt måste implementeringen av den evidensbaserade praktiken ske strategiskt 

och det måste vara högt prioriterat i organisationens arbete. Det behövs kunskap och tydliga 

riktlinjer om hur och vem som ska arbeta med dessa metoder, vilket är i linje med vad tidigare 

forskning (Sherman 1998) har kommit fram till. Det vill säga, att forskning behöver aktivt 

införas i praktiken samt att det behövs tydliga riktlinjer för hur detta ska genomföras. 

 

I vårt resultat/analys kan vi även vittna om vad Brante (2009) benämner som ett 

informationssamhälle där professioners roll ökar i betydelse. Det finns ett ökat behov av att 

professionalisera polisen vilket i relation till Paoline med kollegors (2014) studie är ytterst 

intressant. Deras studie visade att det inte fanns ett behov av att akademisera polisutbildningen 

medan vår studie visade på en motsatt hållning. Paoline med kollegor (2014) genomförde sin 
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studie samtidigt som Polismyndighetens omorganisation började gälla och skiftet av attityd 

kan bero på att det i den nya organisationen har lagts större vikt vid det brottsförebyggande 

arbetet och att arbeta mer evidensbaserat.  

4.5.3 Vidare studier  

Det har väckts flera tankar till vidare studier som vi finner intressanta under detta arbete. En 

fråga som infinner sig är hur kommuner, företag och medborgare upplever att de kan bidra till 

det brottsförebyggande arbetet. Detta blir intressant då har framkommit att det inte bara är 

polisens uppgift att arbeta brottsförebyggande. Här behövs det mer efterforskning om huruvida 

dessa aktörer uppfattar brottsförebyggande arbete och sin egna möjlighet att agera 

brottsförebyggande. En sådan ingång skulle ge en mer fullständig bild av hur Polismyndigheten 

ska fullfölja det brottsförebyggande arbetet. Ytterligare en vidare studie som vi funnit 

intressant handlar om resursbristens effekter. För att förstå det ännu bättre hade det varit 

intressant att genomföra jämförande studier mellan storstadsregioner och småstadsregioner då 

det framkommit att storstadsregioner får de flesta av Polismyndighetens resurser. Frågan är om 

storstadsregionerna upplever samma resursbrist som har framkommit i denna studien och hur 

det påverkar den evidensbaserade praktikens implementeringsförmåga? Ännu en viktig aspekt 

som har framkommit är att otydliga instruktioner och bortprioritering av nyckelpersoner kan 

skapa konflikter mellan medarbetare och ledning samt inre konflikter. Det hade varit ytterst 

aktuellt att vidare undersöka hur dessa konflikter kan uppstå i relation till aktörer utanför den 

egna organisationen. Detta skulle ge fördjupad förståelse till vårt bidrag till forskningsfältet för 

implementering av evidensbaserad praktik men även för organisationssociologin.  

4.5.4 Reflektion  

I uppsatsen har de intervjupersoner som representerar polisutbildningen hamnat i skymundan 

och kommunpolisernas roll för implementeringen av evidensbaserad praktik har haft en 

framträdande roll. Vi menar dock att intervjuerna med representanter från polisutbildningen är 

ett bidrag i studien, exempelvis fick vi insikter i att evidensbaserade metoder tas upp redan 

under utbildningstiden. Med hjälp av representanterna från polisutbildningen kunde vi också 

förstå huruvida väl förberedda blivande poliser är vad gäller evidensbaserade metoder. Hade 

vi gjort om denna studie hade vi sett över vårt urval. Vi hade istället valt att intervju 

områdespoliser utöver chefer och kommunpoliser för att förstå hur Polismyndigheten arbetar 

med evidensbaserade metoder även operativt. Det hade också varit av relevans att öka antalet 
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intervjupersoner bland gruppen chefer då det framkommit att en organisations hierarki 

påverkar implementeringsförmågan.   

4.5.5 Förslag till organisationer som implementerar/ska implementera 

evidensbaserad praktik  

Vi kan konstatera att det är viktigt för verksamma professionella att prioritera resurser för att 

utveckla och utbilda personalen i organisationen om evidensbaserade metoder. Förslagsvis 

rekommenderar vi vidareutbildning för kommunpoliser mer frekvent samt vidare utbildning 

för andra verksamma inom organisationen, förslagsvis chefer. Att inte heller ha resurser nog 

att använda sig av evidensbaserade metoder kan skapa bristfällig arbetsförmåga för den 

enskilde medarbetaren som möter krav från ledning men också från den som konsumerar 

organisationens tjänst. Det är ytterst viktigt att, främst hänvisat till Polismyndigheten, att 

prioritera och värdesätta nyckelpersoner som kommunpolis, dels genom att förse dessa med 

resurser och personal för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter och dels att det är av stor 

vikt att nyckelpersonen är högt ansedd hierarkiskt inom organisationen. Nyckelpersonerna 

behöver mer än inflytande och det krävs ett mandat att kunna fördela resurser. Det tenderar 

annars att förskjuta nyckelpersonens arbetsuppgift som härledningsvis förskjuter 

implementeringen av evidensbaserad praktik.  
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Bilagor  

 
Bilaga I: Hierarkiträd för lokalpolisområde  
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Bilaga II: Mail till intervjupersoner  
 

Detta är det mail som vi i huvudsak har utgått från när vi har skickat ut en första kontakt till 

våra potentiella intervjupersoner. Mailet har ändrats något beroende på om mailet har skickat 

till kommunpolis, chef eller anställd vid polisutbildningen.  

 

Hej,  

Mitt namn är Catrin Einarsson och jag tillsammans med en som heter Jenny Pettersson studerar 

vår femte termin på sociologiprogrammet i Växjö. Vi har nu påbörjat vårt examensarbete och 

har valt att rikta vår uppsats mot polismyndigheten och evidensbaserad praktik. Vi önskar att 

intervjua kommunpoliser samt deras chefer om organisationen. Vi tänkte höra om du skulle 

kunna tänka dig att ställa upp på en intervju? Intervjun kommer att ta mellan 30 till 60 minuter. 

Vi skulle helst se att intervjun genomförs senast vecka 50. Jag tänkte också höra med dig om 

du skulle ha möjlighet att skicka kontaktuppgifter om din närmaste chef till oss så att vi kan ta 

kontakt med hen?   

 

Om du väljer att medverka kan du när som helst välja att avbryta din medverkan utan att uppge 

någon anledning till varför. Vidare kommer du att vara anonym och dina svar kommer enbart 

användas för studiens ändamål. Dina uppgifter kommer att behandlas med största möjliga 

konfidentialitet, det vill säga att enbart behöriga till materialet kommer ha tillgång till det. I 

detta fall är det Catrin Einarsson, Jenny Pettersson och vår handledare Linda Hiltunen.  

 

Vi hoppas att få höra från dig så snart som möjligt och att du vill deltaga i studien.  

 

Med vänliga hälsningar,  

Catrin Einarsson och Jenny Pettersson  

 

Vill du kontakta oss för mer information kan du även kontakta oss via telefon:  

Catrin Einarsson   Jenny Pettersson      

xxx - xxx xx xx    xxx - xxx xx xx 

  



 

III 

 

 

Bilaga III: Intervjuguide för chefer  
 

Intervjupersonens roll i verksamheten  

● Vad är du för typ av chef?  

● Vad har du för bakgrund inom polismyndigheten? (Hur länge har du arbetat som polis, 

har du haft en annan position?) 

● Har du en polisutbildning eller något annat motsvarande?  

● Vad har du för roll i verksamheten idag?  

- Vilka avdelningar är du chef för? 

- Hur länge har du varit chef för dessa avdelningar? 

● Händer det att du får arbeta geografiskt- och verksamhetsöverskridande än i den region 

du är anställd vid?  

- Om ja: vad är det för typ av uppdrag som det rör sig om då?  

● Hur arbetar ni med brottsförebyggande verksamhet?  

- Hur skulle du vilja arbeta med brottsförebyggande verksamhet?  

● Hur går det till när du tar emot direktiv ovanifrån och sedan skickar direktivet vidare 

till kommunpoliser och andra anställda?  

 

Omorganiseringen 

● Som jag har förstått det är orsaken till sammanslagningen är att göra organisationen 

mer effektiv, dels styrningsmässigt men också för att skapa högre kvalitet i ert arbete. 

- Är organisationen mer effektiv idag?   

 - Om ja: i så fall på vilket sätt?  

- Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med omorganiseringen?  

- Vad är bättre respektive sämre nu?  

- Var det bättre förr?  

● Vilka är de största skillnaderna i ditt dagliga arbete i relation till beslutet som trädde i 

kraft 2015?  

● Som jag har förstått det så uppkom tjänsten som kommunpolis 2015, vad är orsaken till 

att tjänsten kommunpolis uppkom vid omorganiseringen?  

● Hur påverkas ditt och polisens arbete av polismyndighetens budget?  

- Kan du utveckla? hur märks detta i det dagliga arbetet?  

 

Evidensbaserad praktik 

● Har du kommit i kontakt med evidensbaserad praktik?  

- Om nej: förklara kort och fråga sedan: Använder ni metoder och arbetssätt som 

vilar på/har sin grund i vetenskapliga resultat – det vill säga att metoderna eller 

arbetssätten är väl beprövade? 



 

IV 

 

 

- Om ja: Kan du kortfattat berätta vad du anser att det är?  

● När kom du i kontakt med evidensbaserad praktik för första gången?  

- Hur reagerade du då?  

● Hur implementeras evidensbaserad praktik i verksamheten och det dagliga arbetet?  

- Om det inte används, vad är den mest praktiska “metoden” för att grunda beslut? 

- Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med det?  

- Vilka är de största utmaningarna?  

- Hur det tas emot bland medarbetarna?  

- Har de stött på motstånd eller är de positiva? 

● Känner du att du har tillräckligt med kunskap om evidensbaserade metoder för att du 

ska kunna arbeta med det?  

- Om nej: vad krävs för att du ska känna det?  

● Vad anser du om vetenskapligt stöd för polisarbetet? 

- Är det evidensbaserade arbetssättet något som ni diskuterar inom 

organisationen och hur går i sådana fall diskussionen om detta bland 

medarbetarna? 

● Hur anser du att evidensbaserad praktik bör implementeras på bästa sätt? 

 

Lokal samverkan  

● Har ni en samverkansöverenskommelse med kommunen?  

- Om ja, berätta hur detta går till. 

- Hur tycker du att samarbetet fungerar? Vad kan bli bättre? 

-  Om nej, berätta gärna varför.  

● Hur arbetar ni med medborgarinflytande?  

- Har ni några medborgarlöften? Kan du berätta lite om detta isåfall?  

- Hur upprätthåller ni kontakten med lokalsamhället och dess invånare? 

● Upplever du att kontakten med lokalsamhället har förbättrats?  

● Hur arbetar ni med medarbetarinflytande?  

- Känner du att du som medarbetare har inflytande över hur ni ska arbeta?  

 

Avslutningsvis 

● Den här intervjun har handlat om omorganisationen och evidensbaserad praktik – finns 

det något som vi inte har pratat om som du vill lägga till?  



 

V 

 

 

● Då vill jag tacka åter igen för att du har varit villig att ställa upp på intervju. Om det 

dyker upp några frågor är du välkommen att höra av dig till oss via mail eller telefon.  
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Bilaga IV: Intervjuguide för kommunpoliser 
 

Intervjupersonens roll i verksamheten  

● Vad har du för bakgrund inom polismyndigheten? (Hur länge har du arbetat som polis, 

har du haft en annan position inom polismyndigheten?) 

● Vad har du för roll i verksamheten nu?  

● Till Före detta kommunpoliser: (Varför sa du upp dig och vad var det främsta skälet 

för det?) 

● Till före detta kommunpoliser: (Hur länge arbetade du som kommunpolis?)   

● Kan du berätta om hur du fick tjänsten kommunpolis förklarad för dig när du sökte 

den?  

- Anser du att denna bild var korrekt beskriven av vad du sedan gjorde i din 

tjänst?  

● Om du jämför dina förväntningar på positionen som kommunpolis och vad du faktiskt 

gjorde i tjänst.. 

- På vilka punkter stämde det överens? 

- Hur skiljde det sig eventuellt åt? 

● Vet du hur det ser ut med personalomsättningen för kommunpoliser i den polisregion 

som du tillhör?  

- Om ja: Kan du utveckla ditt svar?  

● Händer det att du får arbeta geografiskt- och verksamhetsöverskrivande än i den region 

du är anställd vid?  

- Om ja: vad är det för typ av uppdrag som det rör sig om då?  

● Hur arbetar ni med brottsförebyggande verksamhet?  

- Hur skulle du vilja arbeta med brottsförebyggande verksamhet? 

● Arbetar ni på ett annat sätt med det brottsförebyggande arbetet nu än vad ni gjorde 

innan sammanslagningen 2015? 

- Om ja: kan du utveckla ditt svar och berätta vad som skiljer sig?  

● Hur fungerar samverkan med andra myndigheter? (Exempelvis kriminalvården och 

socialstyrelsen) Styrs ni av deras arbete eller är ni fristående från varandra?  

 

Omorganiseringen 
 

● Som jag har förstått det är orsaken till sammanslagningen är att göra organisationen 

mer effektiv, dels styrningsmässigt men också för att skapa högre kvalitet i ert arbete. 

- Är organisationen mer effektiv idag?   

- Och i så fall på vilket sätt? 

- Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med omorganiseringen?  

- Vad är bättre respektive sämre nu?  
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- Var det bättre förr?  

 

● Vilka är de största skillnaderna i ditt dagliga arbete i relation till beslutet som trädde i 

kraft 2015?  

- Vad är det för nya saker som har fötts ur omorganiseringen? (Exempelvis 

kommunpolis nytt för Polismyndigheten)  

● Som jag har förstått det så uppkom tjänsten som kommunpolis 2015, vad är orsaken till 

att tjänsten kommunpolis uppkom vid omorganiseringen?  

 

Evidensbaserad praktik 

● Har du kommit i kontakt med evidensbaserad praktik?  

- Om nej: förklara kort och fråga sedan: Använder ni metoder och arbetssätt som 

vilar på/har sin grund i vetenskapliga resultat – dvs. att metoderna eller 

arbetssätten är väl beprövade? 

- Om ja: Kan du kortfattat berätta vad du anser att det är?  

● Vad är evidensbaserad praktik inom polisen? 

- Hur arbetar ni med detta?  

● När kom du i kontakt med evidensbaserad praktik för första gången, hur reagerade du 

då?  

● Vad tycker du om att fatta beslut utifrån vetenskaplig grund och arbeta evidensbaserat 

i polisarbetet? 

- Är det evidensbaserade arbetssättet något som ni diskuterar inom 

organisationen och hur går i sådana fall diskussionen om detta bland 

medarbetarna? 

● Känner du att du har tillräckligt med kunskap om evidensbaserade metoder för att du 

ska kunna arbeta med det?  

- om nej: vad krävs för att du ska känna det? 

● Vilket är ledningens förhållningssätt att fatta beslut utifrån vetenskaplig grund och att 

arbeta evidensbaserat inom polisarbetet? 

● På vilket sätt använder du dig av och arbetar utefter vetenskapliga metoder? 

- Är det användbart?  

- Om inte, vad är den mest praktiska “metoden” för att grunda beslut? 

- slå samman  

- (Jag har hört talas om bland annat Kronobergsmodellen som handlar om 

att förebygga alkoholanvändande bland unga. Har du några mer 

exempel på sådana metoder som ni använder er av?)  
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● Kan den evidensbaserade praktiken implementeras på ett ännu bättre sätt och hur skulle 

det isf gå till? 

 

Lokal samverkan  

● Har ni en samverkansöverenskommelse med kommunen?  

- Om ja, berätta hur detta går till. 

- Kan du ge exempel på överenskommelser som ni har?  

- Kan du berätta lite hur detta går till?  

- Hur tycker du att samarbetet fungerar? Vad kan bli bättre? Vad är dess 

nackdelar respektive fördelar? 

-  Om nej, berätta gärna varför.  

● Hur arbetar ni med medborgarinflytande?  

- Har ni några medborgarlöften? Kan du berätta lite om detta i sådana fall?  

- Hur upprätthåller ni kontakten med lokalsamhället och dess invånare? 

● Upplever du att kontakten med lokalsamhället har förbättrats?  

● Hur arbetar ni med medarbetarinflytande?  

- Känner du att du som medarbetare har inflytande över hur ni ska arbeta?  

 

Avslutningsvis 

● Den här intervjun har handlat om omorganisationen och evidensbaserad praktik – finns 

det något som vi inte har pratat om som du vill lägga till?  

● Då vill jag tacka åter igen för att du har varit villig att ställa upp på intervju. Om det 

dyker upp några frågor är du välkommen att höra av dig till oss via mail eller telefon.  

 

  



 

IX 

 

 

Bilaga V: Intervjuguide för lärare vid polisutbildningen   
 

Intervjupersonens roll i verksamheten  

● Vad har du för roll på polisutbildningen?  

- Hur länge har du arbetat här?  

- Är du anställd på polismyndigheten men placerad här på polisutbildningen eller 

är du anställd vid polisutbildningen?   

- Kan du berätta mer om hur du utbildar studenter inom ditt ämnesområde?  

● Vad har du för tidigare utbildning? 

● Har du tidigare arbetat för polismyndigheten och i sådana fall med vad? 
 

Omorganiseringen 

● Hur och i så fall på vilket sätt har utbildningen förändrats sedan omorganisationen? 

Påverkar det utbildningen på något sätt? 

● Hur har utbildningsplanen förändrats sedan april 2016 när det kom ett nytt förslag om 

utbildningsplan och examensbeskrivning från genomförandekommitén?  

● Arbetar ni nära de andra polishögskolorna i Sverige eller andra avdelningar inom 

polismyndigheten?  

- Om ja, hur brukar ett sådant samarbete fungera? 

● Hur påverkas polisutbildningens arbete av polismyndighetens budget?  

- Kan du utveckla? hur märks detta i det dagliga arbetet?  

 

Evidensbaserad praktik 

● Vet du vad evidensbaserad praktik är?  

- Om nej: förklara kort  

- Om ja: Kan du kortfattat berätta vad du anser att det är?  

● Diskuteras evidensbaserade arbetsmetoder inom polisutbildningen? 

● Vad anser du om vetenskapligt stöd/evidensbaserad praktik för polisarbetet? 

- Tycker du att polisyrket behöver förankras mer i vetenskap?  

● Vad finns det för evidensbaserade arbetsmetoder inom ditt område som är trafik?  

- Finns det evidensbaserade metoder i hur man går tillväga vid en biljakt etc?  

- Får studenter lära sig dessa metoder i de praktiska övningarna som genomförs 

vid utbildningen?  

- Lär ni ut evidensbaserade modeller såsom Kronobergsmodellen och broken 

windows-modellen till studenterna under utbildningen?  

● Hur jobbar du med detta som lärare mot studenter?  

● Pratar ni om evidensbaserad praktik i ”lärarkåren”/kollegiet?  
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● Tycker du att det är skillnad i attityd gentemot evidensbaserad praktik mellan lärare 

som sysslar med mer teoretiska moment och mellan de som sysslar med mer praktiska 

moment?   

● Hur jobbar ni för att det evidensbaserade praktik ska komma in i utbildningen och för 

att studenterna ska få med sig detta?  

● Hur ser ni till att era studenter får till sig kunskapen om vetenskapliga metoder? 

● Hur tar studenter emot det?  

● Är evidensbaserad praktik användbart att utbilda studenter inom?  

- Om inte: Vad är den mest praktiska “metoden” för att utbilda poliser? 

● Hur anser du att utbildningen kan blir mer kopplad till vetenskap?  
 

 

Avslutningsvis 

● Den här intervjun har handlat om omorganisationen och evidensbaserad praktik – finns 

det något som vi inte har pratat om som du vill lägga till?  

● Då vill jag tacka åter igen för att du har varit villig att ställa upp på intervju. Om det 

dyker upp några frågor är du välkommen att höra av dig till oss via mail eller telefon.  
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