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Abstract  

In January 2015 the Swedish police force went through the most comprehensive restructure of the 

organization since it became a public authority in 1965. In connection with the refugee crisis in 

Europe that culminated in the fall of 2015, the Swedish government decided on the 

implementation of a law that Sweden would establish a border control. Therefore during the 

massive restructure, the border control became an additional workload to the police force. The 

reorganization resulted in a rephrasing of the governing law, that stated that the policemen now 

are answering to „Polismyndigheten‟, rather than the separate „Polismyndigheterna‟. This study 

aims to investigate experiences from individual employees of the organization concerning the 

reorganization, and if the border controls have had any considerable impact on the 

implementation. Through qualitative interviews with five different policemen our thesis resulted 

in a presentation of what they have experienced to be the most critical problems and how the 

reorganization and border controls had influenced their day to day tasks. We have analyzed the 

result from an organizational theory perspective and our main finds was that the policemen‟s 

experience might be strongly influenced by the different ways of thinking in an organization, 

either from an instrumental perspective with effectiveness as the main focus or - more commonly 

- a cultural perspective.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Den 1 januari 2015 bildades den nya polismyndigheten i Sverige. Den stora skillnaden var att 

man slog samman de tidigare 21 länsavgränsande polismyndigheterna, Rikspolisstyrelsen och 

Statens kriminaltekniska laboratorium till en samlad myndighet. Omorganisationen är den största 

förändringen i myndigheten sedan den förstatligades år 1965 och det har naturligtvis varit mycket 

resurskrävande och utmanande för polisorganisationen i stort. I media har man åtskilliga gånger 

givit utrymme till bland annat poliskårens egna, negativa, uppfattningar om förändringarna som 

gjorts likväl som angående andra interna brister, till exempel den låga lönesättningen. 

Problematiken kring missnöjet lyfts bland annat I artikeln “Skånska poliser sågar ny 

organisation”, som publicerats i Sydsvenskan. Under hösten 2015 tillkom ytterligare utmaningar i 

samband med den stora flyktingkrisen. I perioder var det fler än 2000 personer om dagen som 

kom till Sverige, varav ungefär hälften ansökte om asyl (Polisen, 2016), vilket ledde till att 

regeringen beslutade att Sverige ska införa gränskontroller. Beslutet om kontrollerna verkställdes 

den 21 december 2015 och dessa har blivit en ytterligare arbetsbörda för Polismyndigheten inte 

minst i Region Syd och framförallt Malmö.   

 

Som en naturlig följd av vår kriminologiska bakgrund väcktes vårt intresse kring ämnet på grund 

av all uppmärksamhet i media och det faktum att alla de tidigare nämnda omständigheterna 

kolliderar. Skulle detta kunna orsaka att polismyndighetens arbete i Malmö blir bristfälligt? Hur 

stor påverkan har egentligen gränskontrollen på omorganisationen? Det var några av de frågor 

som vi ville ha svar på, vilket föranledde att vi bestämde oss fördjupa vår kunskap genom en 

studie om Polisens omorganisation i Malmö.   

1.2 Syfte och frågeställning 

Förändringarna i polismyndigheten som omorganisationen medförde gjorde det nödvändigt med 

en omformulering i polislagen, bland annat har en lydelse i 4§ som tidigare var “Polismännen är 

tjänstemän hos polismyndigheterna, i den mån inte annat föreskrivs av regeringen.” ersatts med 

“Polismännen är tjänstemän hos Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen, om regeringen inte 
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föreskriver något annat.”. Detta kan tyckas vara en oansenlig förändring, men är det verkligen 

det? Vi vill få en djupare förståelse för hur anställda som varit med och genomgått förändringarna 

upplever sitt arbete nu när de enligt lag tillhör en ny, samlad Polismyndighet. 

Syftet med vårt arbete är att få en tydligare bild av om och hur polisens omorganisation har 

påverkats av interna och externa faktorer, genom att ge en inblick i polisers - på olika nivåer i 

organisationen - egna syn på förändringarna som skett. Detta är relevant och intressant att göra då 

det bidrar till ett perspektiv inifrån rörande vad man verkligen anser vara de mest kritiska 

problemområdena som existerar i nuläget. Utifrån ovanstående har vi valt att formulera den 

övergripande forskningsfrågan i arbetet, som i sin tur bryts ner till tre delfrågor.  

 

Övergripande forskningsfråga: 

- Hur upplevs omorganisationen som följer av ändringen av 4§ i Polislagen av enskilda 

poliser i Malmö,  samt i vilken grad anser de att deras uppfattning har ett samband till den 

ökade arbetsbelastningen som följde i och med införandet av gränskontroller? 

 

Delfrågor: 

- Hur upplever poliserna införandet av gränskontroller och tror de att det kan ha påverkat 

omorganisationen i Malmö? 

- Finns det några specifika faktorer som kan ha påverkat omorganisationen och hur kan 

dessa urskiljas ur resonemang från anställda? 

- Hur upplever poliser att omorganisationen har påverkat deras vardagliga arbete i Malmö 

och medför det någon problematik?  

 

Polismyndigheten är en politiskt styrd organisation som regleras av lagar, förordningar och 

övriga instruktioner från riksdagen. Omorganisationen i sig är ett resultat av ett politiskt beslut 

och medför en genomgående reform av polislagen som i sin tur har en betydande påverkan på 

polisens arbete. Den rättssociologiska relevansen i det här arbetet ligger främst i att 

frågeställningen utgår från ändringen som omorganisationen medförde i 4§ Polislagen och utifrån 

det kommer analysen att ge en inblick i polisers egna syn på vilken påverkan det medfört i deras 

arbete.  
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Det är viktigt att påpeka att vi i detta arbete inte kommer att komma fram till en generell slutsats 

som representerar Polismyndigheten, utan att de åsikter och uppfattningar som redovisas kommer 

från enskilda individer och tolkas därefter som ett stickprov utifrån Polismyndigheten i Region 

Syd. 

 

1.3 Avgränsningar och överväganden 

Vi har valt att fokusera på omorganisationen av den Svenska Polismyndigheten, ombildningen 

sker i hela Sverige men vår inriktning kommer vara Region Syd och framförallt Malmö. 

Hudvudsakligen är det omorganisationen i sig som är det främsta intresseområdet, dock kommer 

vi även beröra införandet av gränskontroller i Region Syd, då syftet är att undersöka om det finns 

något samband mellan dessa två som kan ha orsakat problem. Vårt datainsamling har skett i form 

av kvalitativa intervjuer,  då vi på grund av valt intresseområde anser att den typen av metod är 

den som lämpar sig bäst. Vi anser att det hade kunnat resultera i en viss kunskapslucka om vi 

använde oss av kvantiativ forskningsmetod, också främst på grund av att vårt syfte är att belysa 

upplevelser och uppfattningar som kräver mer djupgående insamlingsdata. 

 

De intervjuer vi genomfört är fem till antalet och detta är på grund av den begränsade tid vi hade 

att tillgå samt svårigheterna med att hitta personer som haft tid och vilja att ställa upp. Alla 

intervjupersoner är anställda vid Polismyndigheten och har varierade befattningar, undantaget är 

två av intervjupersonerna som har samma befattning. Alla intervjupersoner är män vilket kan ses 

som en kritik till det här urvalet, dock anser vi att kön inte har någon avgörande betydelse för att 

kunna uppfylla syftet med arbetet. Vi har inte intervjuat någon chef på nationell nivå i 

organisationen vilket skulle kunna ha bidragit till mer variation i vårt resultat.  

 

För att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna så har vi valt att använda oss av ett 

organisationsteoretiskt perspektiv med fokus på offentliga organisationer, detta eftersom det ger 

oss en teoretisk bas att luta oss mot när det kommer till just omorganisationen och företeelser i 

samband med denna. Som vi beskriver ytterligare i kapitlet om teori så finns det i boken 

“Organisationsteori för offentlig sektor” tre perspektiv beskrivna som kan appliceras på offentliga 

organisationer, men vi har endast valt att använda oss av två av dem då vi anser dem vara 
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lämpliga för att besvara vårt syfte och avgränsa arbete. Vi har valt att bara redogöra för tidigare 

forskning som rör  polisorganisationer och poliskultur, då det finns oändligt mycket forskning 

rörande förändringar inom organisationer och organisationskulturer generellt. Det har dock krävts 

att avgränsa vilken forskning som presenteras i arbetet, det har gjorts i synnerhet baserat på 

relevans till vårt syfte, de områden som berörts under intervjuerna och vetenskaplig 

tillförlitlighet. Bland annat så är vi medvetna om att det skrivits två böcker om problematik inom 

den svenska polisen  - i böckerna “Polisen bakom kulisserna” av Stefan Holgersson (2014) och 

“Svensk polis- Pusselbiten som inte passar in” av Bo Wennström (2014). Vi har inte använt oss 

av dem i vårt avsnitt om tidigare forskning då de handlar om organisationen innan 

omorganisationen samt med anledning av att de presenteras mer som litterära verk än egentlig 

forskning.  

  

 

1.4 Arbetets disposition 

Vi har valt att lägga upp detta arbete i sju olika delar, i den ordningsföljd vi anser är mest 

pedagogisk och följdriktig. Kapitel två i uppsatsen beskriver vårt tillvägagångssätt i form av 

metodval, på vilket sätt vi har samlat in vårt empiriska underlag samt hur vi resonerat rörande 

urval och analys av det insamlade materialet. I kapitel tre beskrivs det teoretiska underlag som 

används som hjälpmedel för att förstå det ämne vi valt att studera och som kommer hjälpa oss att 

besvara våra frågeställningar samt vårt syfte med studien. Kapitel fyra är en genomgång av den 

tidigare forskning som vi har hittat och valt baserat på dess anknytning till det forskningsområde 

och den teoretiska utgångspunkt som används. Vi kommer att återkoppla till forskningen när vi 

diskuterar vårt resultat för att få ett bredare perspektiv. Det femte kapitlet syftar till att förklara 

bakgrunden till polisens omorganisation, hur organisationen har sett ut tidigare samt hur det ser ut 

idag. Detta för att ge läsaren en ökad förståelse rörande resultatet som presenteras i kapitel sex. 

Resultatet är uppdelat i tre delar som presenteras i form av citat vi anser vara betydelsefulla för 

vårt syfte, de kommer att analyseras fortlöpande i texten. Kapitel sju är uppdelat i fyra 

underrubriker varav de tre första motsvarar våra delfrågeställningar, där kommer dessa att 

diskuteras. Under den fjärde underrubriken kommer våra slutsatser att redovisas samt förslag på 

fortsatt forskning.  
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2. Metod 

I det här avsnittet kommer studiens metodval och genomförande presenteras närmare, både 

fördelar och nackdelar med valen diskuteras samt hur vi bedömer studiens reliabilitet och 

validitet. 

2.1 Metodval  

Då vi beslutat oss för att undersöka omorganisationen och dess samband med införandet av 

gränskontroller så ansåg vi att den mest intressanta angreppspunkten skulle vara att ta reda på 

polisers egna uppfattningar om detta. Då vi syftar till att beskriva och förstå individuella 

upplevelser snarare än att undersöka hur många det är som har en viss uppfattning så lämpar sig 

en kvalitativ metod, snarare än en kvantitativ (Bryman, 2011, s.33). Framför allt så är kvalitativa 

metoder att föredra då det ger en känsla av naturlighet där det finns utrymme för både 

fördjupning och eftertanke (Ryen, 2004, s.11). Vi är medvetna om att kvalitativ forskningmetod 

är mindre representativ än exempelvis kvantitativa forskningsmetoder, på grund av att datan 

oftast är begränsad och inte kan bidra till några generella slutsatser (Denscombe, 2009, s. 399). 

 

När vi sökte efter tidigare forskning och annat underlag så använde vi oss av en sökningsmetodik 

i form av förutbestämda nyckelord, som framkom under arbetets gång och som vi diskuterade 

med varandra. Följande nyckelord var dem som användes: “police”, “reform”, “nordic countries”, 

“reorganization” “organisation”, “culture”, “organizational culture”, “police organization”, 

“change”  och dessa termer i olika kombinationer. Vi testade även att genomföra sökningen på 

svenska, men fick endast en användbar träff. Vi kryssade även i “academic journals” och “peer 

reviewed” vid vår sökning för att förstärka tillförlitligheten.  

 

2.2 Intervjuerna 

Tillvägagångssättet har varit induktivt och i form av semistrukturerade intervjuer. När man vill få 

en större förståelse för personers åsikter, känslor eller upplevelser så är intervjuer ett bra 

tillvägagångssätt enligt Denscombe, vilket var en av våra målsättningar. En semistrukturerad 

intervju innebär att man som intervjuare har färdiga ämnesområden man vill höra om och vissa 
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frågor man vill ställa, främst för att ha en röd tråd att följa genom intervjun, men som ändå ger 

intervjupersonen utrymme att utveckla sina svar fritt (Denscombe, 2009, s.234).  

2.2.1 Urval 

I början av vårt uppsatsskrivande hade vi i åtanke att vårt urval skulle generera ungefär lika 

många poliser i högre position som med lägre befattningsgrad. Snart insåg vi att det var svårt att 

få både svar - på de e-postmeddelanden vi skickade ut - och därmed även intervjuer. Istället fick 

vi använda oss av snöbollsurval – vilket innebär att när vi väl hade fått en intervju så gick vi 

istället via den personen. Personen i fråga kunde till exempel tipsa om en kollega eller vän som 

förmodligen kunde ställa upp – vilket också ofta ledde till att vi fick ytterligare en intervjuperson. 

Urvalet växte som en snöboll i takt med att fler personer blev intervjuade. Det är till fördel att 

använda sig av snöbollseffekten eftersom att det bidrar till att forskaren själv kan efterfråga 

relevanta personer som uppfyller olika urvalskriterier som till exempel: befattning, kön, ålder etc. 

Snöbollsmetoden är också lämplig när det rör sig om mindre forskningsprojekt (Denscombe, 

2009, s. 38).  Sammanfattningsvis så hade vi från början en tydlig bild av urvalet som i ett senare 

skede fick istället ske mer slumpmässigt.  Personerna vi intervjuade var fem till antalet och alla 

anställda vid Polismyndigheten: 

-  Anders Larsson som för tillfället arbetar med utredningar av IT-brott och penningtvätt i 

Malmö, i intervjun representerar han polisförbundet.  

- Anders Telsing, som är projektledare för omorganisationen, specifikt för nyläge 2, i 

Region Syd.  

- Peter Eriksson, gruppchef vid en av utryckningsgrupperna i Malmö.  

Två av våra intervjupersoner har valt att de vill vara anonyma, och i det här arbetet kommer vi 

fortsättningsvis att benämna dem som IP3 och IP4. Båda arbetar i yttre tjänst. Anledningen till att 

de benämns som just IP3 och IP4 är att det var i den ordningsföljden de blev intervjuade och som 

vi i senare skede börjat referera till dem som, vi valde att fortsätta med den beteckningen för att 

undvika förvirring i analysarbetet.  

 

2.2.2 Genomförande 

De intervjuer vi har genomfört har varit personliga intervjuer, där vi bestämt tid och träffat 

intervjupersonerna var för sig. Intervjuerna skedde antingen på rättscentrum – på ett fik, eller ett 
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grupprum och tog cirka 30-60 minuter att genomföra. Vi spelade in intervjuerna med hjälp av 

mobilen och transkriberingen skedde mycket nära inpå intervjun. Våra intervjufrågor utgick ifrån 

tre teman som skulle beröras vilka var intervjupersonernas upplevelser och känslor kring, 1) 

syftet med omorganisationen 2)införandet av gränskontroller 3)problematik och anledningar till 

missnöje bland anställda. Under intervjuns gång ställdes följdfrågor för en djupare förståelse och 

en klarare helhetsbild. 

2.3 Dataanalys 

Det finns fyra principer som är vägledande i analysen av kvalitativa data. Den första är att 

analysen samt slutsatserna i studien ska grundas på insamlingen av data, i detta fall i ska det alltså 

grundas i resultatet av våra intervjuer (Denscombe, 2009, s. 367). Det blir således ett induktivt 

tillvägagångssätt, vi ansåg att våra intervjuer berörde tre specifika ämnen som vi har valt att 

använda som underrubriker i vårt resultat, de är: uppfattningar om omorganisationen, 

uppfattningar om gränskontroller, samt uppfattningar om problemlösningar. Den andra 

principen innefattar en tolkningsprocess som alltid är nödvändig vid användning av kvalitativ 

forskningsmetod, det är viktigt att noggrant granska och utläsa data som man samlat in samt på så 

sätt tolka dess innebörd (Denscombe, 2009, s. 368). Vi har efter att ha utformat de tidigare 

nämnda kategorierna systematiskt sorterat in citat från intervjuerna under dem för att få en tydlig 

överblick i likheter och skillnader i dragna resonemang. Detta gör även att det blivit lättare för 

oss att att göra en egen tolkning utifrån vår valda teori och på så sätt kunna följa en röd tråd när vi 

presenterar dem i arbetet. Forskaren ska alltid sträva efter en så god analys som möjligt, för att 

undvika att inte uppfylla det kravet innebär den tredje principen att man inte får föra in 

förutfattade meningar i sin analys. Dessa kan till exempel grunda sig i personliga fördomar eller 

andra oberättigade uppfattningar angående ämnet på grund av till exempel tidigare 

forskningsstudier eller teorier (Denscombe, 2009, s. 368). Vi har kontinuerligt gjort 

överväganden vilka kommer presenteras i kapitel 2.4 - Metodanalys.  Den sista principen 

innefattar en repetitiv process. Processen går ut på att studien ska vara sammahängande och att 

man hela tiden ska luta sig tillbaka på sin empiriska data i utformningen av arbetet, så som till 

exempel i val av teori och begrepp (Denscombe, 2009, s.369). I diskussionen återgår vi till de 

resonemang som förts i resultat/analys och förklarar och knyter ihop dem för att på så sätt göra 

svaren på våra frågeställningar och slutsatser tydliga för läsaren.  
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2.4 Metodanalys 

I detta avsnitt diskuteras kritik som kan komma uppkomma till vårt metodval och vissa 

metodologiska överväganden som gjorts. En av grundläggande faktorer för att en intervju ska 

generera i så bra resultat som möjligt är att det måste finnas viss tillit, mellan intervjupersonen 

och forskaren. Respondenten måste känna sig trygg och även känna förtroende för studien. Detta 

kan man till exempel förebygga med hjälp av att i ett tidigt skede göra intervjupersonerna 

medvetna om anonymitet samt utföra intervjuer i en trygg och lugn miljö där personen kan prata 

öppet om de frågor som ställs (Denscombe, 2009, s. 243), vilket är en faktor vi givetvis tänkt på 

vid våra intervjuer. Denna typ av forskningsetik ska man alltid ta hänsyn till men den kan även 

kritiseras - då man aldrig fullt ut kan vara medveten om hur en person känner eller hur öppen den 

har varit i sina svar. En annan kritik som kan riktas mot kvalitativa studier är att forskaren ofta 

anses vara subjektiv i sin forskningsfråga och då kan ha en uppfattning om vad som är 

betydelsefullt för studien. (Bryman, 2011, s.269) Vi har försökt tänka på detta också och förhålla 

oss neutrala i våra frågeställningar men samtidigt har man ett problemområde som ska beröras 

och redan där anses det vara något problematiskt, så visserligen kan den synen ha påverkat men 

inte på något avgörande sätt enligt oss.  

2.4.1 Reliabilitet och validitet 

 

Reliabiliteten i arbetet är på grund av metodvalet relativt låg, det finns inga garantier för att 

intervjupersonerna skulle ha samma uppfattning om man genomförde studien igen vid ett senare 

tillfälle och det är inte heller säkert att den skulle motsvaras av ett liknande urval men med andra 

individer. Vi som forskare kan också ha tolkat svaren på ett sätt som intervjupersonen inte 

nödvändigtvis har menat eller ha påverkat respondenternas svar med anledning av den såkallade 

intervjuareffekten, som har att göra med vår personliga identitet (Denscombe, 2009, s.244).  

Vi anser dock att validiteten i vårt arbete är hög, då vår uppfattning är att intervjupersonerna har 

förstått frågan och svarat på det vi ville ha svar på. Deras svar har även kunnat kontrolleras till 

viss del mot information som vi funnit på andra ställen om exempelvis omorganisationens 

genomförande, syfte och gränskontrollerna. Det viktigaste har dock varit intervjupersonernas 

egna uppfattningar och på så sätt blir huruvida det stämmer till fullo inte relevant för vårt syfte. 
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3. Teoretiska utgångspukter 

Vår teoretiska utgångspunkt kommer vara en typ av organisationsteori som är anpassad till 

organisationer i den offentliga sektorn. I boken “Organisationsteori för offentlig sektor” beskriver 

författarna tre olika perspektiv som de anser vara nödvändiga för att förstå den flerdelade 

verksamheten i offentliga organisationer (Christensen et al., 2005. s.202). De benämner 

perspektiven som det instrumentella perspektivet, kulturperspektivet och mytperspektivet, varav 

de två sistnämnda är såkallade institutionella perspektiv. I den här uppsatsen kommer vi att 

använda oss av det instrumentella perspektivet samt kulturperspektivet. 

Inledningsvis är det relevant att förtydliga vissa begrepp, med organisation så menas en 

sammanslutning av människor som samverkar för att uppnå ett gemensamt mål. Meningen med 

detta är att syftet verkställs på ett mer okomplicerat och effektivt sätt i samspel med varandra än 

om det genomförs individuellt. Det finns tre faktorer som kännetecknar en organisation, det första 

syftar till att det ska finnas en tydlig och strukturerad arbetsfördelning. Den andra faktorn är att 

det ska finnas ett eller flera maktcentra. Slutligen ska det ske skifte av personal, i form av 

exempelvis rekrytering eller omplacering (Stenmark, 2005, s. 72). Det som kännetecknar en 

offentlig organisation, till skillnad från exempelvis en privat, är att den hålls ansvarig inför en 

folkvald ledning och styrs av de politiska beslut och lagarna som stiftas av riksdagen.  Offentliga 

organisationer är också multifunktionella och måste ta hänsyn till en mängd olika värderingar och 

mål bland annat gentemot den politiska ledningen och allmänheten, de måste vara öppna för 

insyn och vara förutsägbara, verka för likabehandling och vara kostnadseffektiva - för att bara 

nämna några exempel. Just denna multifunktionalitet är också en av anledningarna till att 

offentliga organisationer ofta får mycket kritik, det är en oerhört svår uppgift att väga det ena mot 

det andra och göra alla nöjda (Christensen et al., 2005, s.14, 16-17). 

3.1 Det instrumentella perspektivet 

 

En organisation i den offentliga sektorn förklaras genom det instrumentella perspektivet ha som 

uppdrag att utföra samhällsnyttiga uppgifter och blir således som ett redskap för se till att vissa 

målsättningar och politiska beslut som tas ska uppfyllas (Christensen et al., 2005, s.32). 

Handlingssättet i dessa organisationer skulle kunna beskrivas som målrationellt, då de vanligtvis 
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väljer att agera på det sätt som resulterar i högst måluppfyllelse. Man baserar alltså sina beslut på 

analyser av konsekvenser av möjliga handlingar, alltså med en såkallad konsekvenslogik. 

Rationaliteten i organisationer är starkt sammankopplad med ett effektivitetskriterium, den 

maximala måluppfyllelsen ska ske med begränsade resurser (Simon, 1965, s.197). Sättet att se på 

organisationer som ett slags instrument för hög måluppfyllelse kan härledas till exempelvis 

Weber‟s analyser av byråkrati där han bland annat menar att en organisation når effektivitet när 

den styrs utifrån en hierarkisk struktur med en, eller åtminstone få, ledare samt att den formella 

organisationsstrukturen bör innefatta positioner som är opersonliga men med klara funktioner 

(Weber, 1968. s.220-221). Inom flertalet offentliga organisationer agerar man med en begränsad 

rationalitet då man omöjligt som medarbetare kan ha fullständig översyn rörande organisationens 

mål, problem eller konsekvenser av handlandet. Besluten tas i sådana fall med en tillräcklig 

(satisfierande) målsättning i fokus istället för en maximal sådan (Christensen et al., 2005, s.36). 

Detta kan påvisas bland annat genom Herbert A. Simons studie om beslutsfattande processer 

inom administrativa organisationer. Han fann att individerna som arbetar inom sådana 

organisationer har begränsningar i sin förmåga att ta rationella beslut, som beror på bland annat 

deras omedvetna vanor och reflexer, värderingar och uppfattningar om meningsfullhet samt 

omfattningen av kunskap som personen innehar. Villkoren för att en individ ska kunna ta 

korrekta beslut med hög måluppfyllelse för organisationen är att hen ska ha möjligheten att 

genomföra handlingen, en korrekt uppfattning om organisationens mål med handlingen samt 

tillräcklig information kring omständigheterna (Simon, 1965, s.241).  

 

Styrning ur ett instrumentellt perspektiv handlar om att påverka de omständigheter som är 

väsentliga för att nå målen (Christensen et al., 2005, s.47).  

3.2 Kulturperspektivet 

Ett annat perspektiv för att förstå organisationer i den offentliga sektorn är kulturperspektivet, 

som utgår från grundantagandet att det gradvis skapas informella normer som har stark påverkan 

på verksamheten i en organisation. Forskaren Philip Selznick lägger vikt vid att en organisation 

inte bara är ett verktyg, utan att den “har sitt eget liv” i den bemärkelsen att den interna 

verksamheten kommer att utveckla egna förhållanden och sysselsättningar på grund av behovet 

av att det ska finnas en viss grad av homogenitet (Selznick, 1949, s.10). Man talar här om en 



15 
 

slags organisationskultur, vilken är unik för den specifika organisationen man befinner sig i och 

som man bara kan lära sig eller förstå genom socialisering med dess medlemmar (Christensen et 

al., 2005. s.52-53). Forskaren Pettigrew, bland andra, har definierat organisationskulturers 

gemensamma drag genom att individerna inom dem i hög grad delar sin tro, normer, språk, 

ritualer och myter (Pettigrew, 1979, s.572). 

 

 En organisationskultur återfinns i synnerhet där arbetsuppgifterna medför en viss risk för 

medarbetarna eller där man i verksamhetsmiljön ofta befinner sig i situationer som andra 

människor vanligtvis aldrig upplever, organisationskulturen bidrar där till att stärka gemenskapen 

och sammanhållningen (SOU 2012:13 s.260). En sådan kultur är i många fall ihopkopplad med 

olika typer av symboler som förstärker samhörigheten mellan individerna och särskiljer dem från 

andra (Christensen et al., 2005. s.53). Goodsell talar om kopplingen mellan symboler och 

organisationer samt deras kultur och menar att det återfinns auktorativa symboler i de 

organisationer där arbetet kräver mer pondus och respekt för att målen ska uppfyllas; så som 

exempelvis inom polismyndigheter. Inom organisationer vars syfte är att tillhandahålla service 

till medborgarna signalerar symbolerna som används istället en mjukhet och öppenhet (Goodsell, 

1977, s.89-90).  

 

Handlingsättet inom organisationer kan ur ett kulturperspektiv förklaras genom att det bygger på 

en uppfattning om lämplighet. Individen i fråga avgör vilket handling som är lämplig genom att 

analysera situationen utifrån tre faktorer - igenkännande (vilken typ av situation är det?), identitet 

(vilken identitet är den främsta för mig och organisationen i den här situationen?) och aktuella 

handlingsregler (vad förväntas av mig som anställd i den här situationen?). När en anställd lärt 

sig vad som är lämpligt enligt organisationskulturen erhåller man också erfarenhet (Christensen 

et al., 2005, s.57). Även om organisationskulturen är stark i en offentlig organisation så medför 

den komplexa politiska arenan de befinner sig i att mångfald kommer att existera, i synnerhet 

ledare och chefer påverkas av detta då de naturligt innehar de uppdrag som kräver att hänsyn tas, 

dock är det även dessa som vanligtvis har mest erfarenhet. De som arbetar längre ned i 

organisationen har vanligtvis mindre mängd variationer i både sina formella och informella 

normer (Christensen et al. 2005, s.59). Inom offentliga organisationer kan det även bildas olika 

subkulturer, en grupp som har avskilda normer från övriga organisationskulturen. Dessa grupper 
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behöver nödvändigtvis inte motsäga varandra men har skapats på grund av olika arbetsuppgifter 

(Christensen et al., 2005, s.68). Sett ur ett kulturperspektiv så förändras organisationer långsamt, i 

synnerhet om det finns starka motsättningar inom organisationskulturen mot omställningen 

(Christensen et al. 2005, s.59).  
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4. Tidigare forskning 

I följande avsnitt går vi igenom tidigare forskning som rör det valda forskningsområdet, främst 

rörande förändring inom polisorganisationer och poliskultur.  

4.1 Om polisorganisationer och förändring 

Ett flertal forskare har genomfört studier rörande förändringar inom polismyndigheter. Holmberg 

beskriver de olika formerna en polisreform kan anta, där en är en såkallad organisatiorisk reform, 

som fokuserar på att förändra ledning, styrning och geografiska distrikt. En annan typ av reform 

är den metodologiska, då man förändrar polisens sätt att arbeta och deras metoder. Man kan även 

försöka förändra poliskulturen genom en kulturreform, då syftet kan vara att modifiera sättet 

poliser ser på exempelvis en minioritet (Holmberg, 2014, s. 448). Janet Chan kritiserar sättet man 

definierat poliskulturen på då hon anser att man i mycket polislitteratur har “klumpat ihop” 

värderingar, informella normer, attityder och verksamheter till poliskultur som samlingsbegrepp 

(Chan,1996, s.131). Detta har lett till att man använt begreppet som en “convienent label” för 

polisens oönskade och negativa beteende. Chan‟s arbete syftar till att skapa ett nytt ramverk för 

att förstå poliskulturen genom att ta hänsyn till bland annat den politiska och kognitiva kontexten 

som existerar inom polisverksamheten (Chan, 1996. s.110). Hon menar vidare att även då andra 

forskare påstått att svårigheterna som ligger i att förändra polisorganisationer i synnerhet har 

legat i att man bara gjort reformer i det legala och att man borde fokusera på att förändra 

organisationskulturen, så handlar det om att förändringar måste ske både i „spelutrymmet‟ (så 

som i lagar) och i sättet man utför arbetet på (Chan, 1996, s.130-131).  En annan studie har gjorts 

kring hur organisationskulturen i Newark Police Department förändrades i samband med 

införandet av Compstat (en arbetsmetod som rör ledning, arbetsfilosofi och arbetsverktyg så som 

datorprogram och dylikt, speciellt utvecklad för polismyndigheter). Studien, som bestod av 26 

intervjuer med anställda vid polismyndigheten, visade delvis att många faktorer hade påverkat 

poliskulturen under åren som Compstat varit i bruk, vilket kan illustreras av följande modell:  

 

 



18 
 

   

(Yüksel, 2014. s.782) 

Medarbetarna på Newark Police Department ansåg alltså att organisationskulturen har förändrats 

delvis pågrund av Compstat men även av ny teknologi, nya sätt att arbeta, nya generationer av 

medarbetare som kommit in i organisationen, åren av erfarenhet de som jobbat där länge fått samt 

bättre ledarskap (Yüksel, 2014. s.782). 

4.1.1 Om ledarskap inom polisorganisationen 

En del i just införandet av Compstat som flera av medarbetarna ansåg var viktig var förändringen 

den hade medfört i ledning, att deras chefer hade blivit mer ansvariga (likt i engelskans 

„accountability‟) i samband med att det medfört att de blivit mer flexibla, fått mer ansvar, blivit 

mer prestationsorienterade och fått bättre uppföljningsverktyg (Yüksel, 2014, s.784).  

Andreescu & Vito har genomfört en studie rörande idealt ledarskap inom polisorganisationer, där 

de först konstaterar att ledarskap är ytterst relevant för att skapa en effektiv organisation; och att 

effektiva ledare kommer att motivera sina anställda att göra vad som är bäst för organisationen i 

stort. De undersökte åsikterna hos 126 polischefer från 23 olika stater i USA och kom fram till att 

de flesta ansåg att en bra ledare inom polisen bland annat ska vara övertygande och 
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förtroendeingivande och förmögen att förmedla organisationens budskap till de anställda 

(Andreescu & Vito, 2010, s.579).  

4.2 Om omorganisation av polisorganisationer  i nordiska länder 

Holmberg diskuterar omorganisationen av polisen i Danmark, Norge och Sverige, men då den 

skrevs år 2014 så hade Sverige inte påbörjat genomförandet av sitt reformarbete än. I Danmark så 

fick en kommission uppdraget att undersöka behovet av en förändring i polisorganisationen redan 

2002 och de la fram ett förslag som byggde på att de olika myndigheterna skulle vara 

„livskraftiga‟ (viable) och behålla närheten till medborgarna och lokalsamhället. Reformen som 

föreslogs 2002 verkställdes inte, utan istället dröjde det till år 2007 innan en omorganisation 

genomfördes. Denna främst pågrund av samma anledningar som man funnit tidigare, men det 

identifierades också hot som man ansåg föranledde en förändring, i form av exempelvis ökad 

brottslighet och teknisk utveckling. Reformen innebar att man bland annat reducerade antalet 

polisdistrikt från 54 till 12 (Holmberg, 2014, s.449). Resultatet av den danska polisreformen var 

inledningsvis negativt, uppklarningssiffrorna sjönk och den generella prestationen hos polisen 

likaså. Både allmänheten och representanter från polisen ansåg under 2007-2009 att polisarbetet 

sköttes betydligt sämre än innan reformen och ett av de största problemen var att poliser hellre 

valde att jobba nära deras hem (eller tidigare placering) än att omplacera sig där deras specifika 

kvalifikationer behövdes (Holmberg, 2014, s.450). I undersökningar som gjordes år 2010 så 

visade det sig att samarbetet mellan distrikt hade förbättras och även utredningar av grova brott, 

utryckningstiden hade minskat och uppklarningssiffrorna hade stigit. Det som inte hade 

förbättrats var kontakten med lokalsamhället (Holmberg, 2014, s.451).  

 

I Norge genomfördes en omorganisation i polisen år 2002, vilken till stor del markerade en 

förändring i själva polisideologin i landet. Det som låg bakom beslutet om en reform var en rad 

faktorer så som en ökad mängd kriminalitet, att fler personer väljer att flytta från en lantlig till 

urban miljö, mer behov för en effektiv polisorganisation och så vidare. Målen med reformen var 

att polisen skulle bli bättre och mer effektiv när det kommer till brottsbekämpning och 

prevention, att det skulle bli lättare att se vilka behov som finns för allmänheten och hur man kan 

tillgodose dem, samt att arbetet skulle bli mer kostnadseffektivt. Själva omorganisationen 

medförde att antalet distrikt ändrades från 54 till 27 (Holmberg, 2014. s.452). Undersökningar 
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som gjordes år 2004 och 2006 visade att chefer hade en mer positiv syn på förändringarna och 

resultaten än andra medarbetare -  där 24% var nöjda och 37% missnöjda. Även i Norge ansåg 

man att utredningar av grova brott fungerade bättre än tidigare, samt samverkan med andra 

myndigheter. Det största problemet var att man ansåg att polismyndigheten var mindre tillgänglig 

för allmänheten än tidigare (Holmberg, 2014, s.453).   

 

Det Holmberg kommer fram till är att den främsta gemensamma likheten är centralisering när det 

kommer till ledning och styrning i både Norges, Danmarks och Sveriges omorganisation 

(Holmberg, 2014, s.457).  

4.3 Om Poliskultur 

För att förklara begreppet Poliskultur, som förövrigt är ett komplext begrepp, ska man enligt 

Christianson och Granhag förstå att det finns mönster av tänkande och arbetssätt som 

kännetecknar denna typ av kultur (Christianson och Granhag, 2004, s. 37). Inom poliskulturen 

finns en syn på polisarbete där det förknippas med ett slags ”dramatiskt uppdrag” i bekämpandet 

mot brottsligheten, där allmänheten delas upp i ”busar” och ”respektabla”. Det finns även en 

stark solidaritet som bildar ett ”vi – mot dem” tänkande mellan både poliser visavi allmänheten 

samt poliser och chefer. Poliser kan också komma att utveckla ett “svart och vitt” tänkande, detta 

på grund av att det finns tendenser att en misstänksamhet, närapå fientlighet mot allmänheten 

inom kulturen utvecklas. Poliser är även benägna att ta sig an en roll som faller utanför 

polisrollen som tillför en slags handlingsfrihet (Granér, 2004, s.18). Det ställs höga krav inom 

poliskulturen om att poliser måste vara effektiva i sitt arbete, vilket i vissa fall kan medföra 

problematik. När effektivitet ställs mot lagen finns det en stor risk att poliser, på grund av pressen 

som läggs på dem, väljer effektivitet av dessa två normer (Reiner, 2000, s. 88). Poliskulturen är 

så stabil att det är svårt att ändra den – trots exempelvis förändrad organisation. (Manning och 

Maanen, 1978, s. 267)  
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4.4 Svensk forskning om poliskultur 

Avhandlingen ”Polisens organisationskultur” är en explorativ studie skriven av Henric Stenmark, 

doktorand vid pedagogiska institutionen vid Umeå universitet. Det bakomliggande syftet med 

studien var att beskriva och försöka förstå polisens organisationskultur.   

 

”Man ställer upp för varandra, både privat och i tjänst” – det är en av inställningar som finns 

bland medarbetare inom polisen. Stenmark menar på att kamratandan inom gruppen är stark och 

att Poliskulturen är unik på både gott och ont, sammanhållningen som finns mellan poliser kan 

vara både positiv och negativ för enskilda poliser. (Stenmark, 2005, s. 78) Å ena sidan kan 

kollegorna alltid räkna med varandra, men risken för att bli utfryst om man inte kommer in i 

gruppen är stor. Polisen är en starkt sammansluten grupp där det både är viktigt och avgörande att 

bli accepterad av sina kollegor, poliser tar hårdare på sanktioner mellan varandra än från 

allmänheten. Vidare beskriver Stenmark att ryktet bland kollegorna är viktigt och skulle det vara 

dåligt så hänger det med länge (Stenmark, 2005, s. 79). Sanktioner som kan bli en följd till det 

dåliga ryktet kan till exempel vara ignorans, att man talar illa om personen i fråga eller utesluter 

hen helt från gruppen (Stenmark, 2005, s. 79). Det är även av hög betydelse inom polisen att inte 

svika varandra – vilket i sin tur också är ett av de viktigaste kraven man har på sin kollega – att 

den är lojal. Detta är av högre betydelse speciellt mellan poliser i yttre tjänst. (Stenmark, 2005, s. 

79)  Det som utgör stor del i polisers organisationskultur är de samtalsämnen som nämns ofta 

poliser emellan. Enligt Stenmark har dessa en stark implementering i deras organisationskultur, 

och ett exempel på detta är resursbrist. Stenmark skriver att det är något man samtalat mycket om 

inom polisen under de senaste 10 åren och att det är något som inte längre ifrågasätts, utan har 

etablerats i organisationskulturen (Stenmark, 2005, s. 135).  
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5. Polisens organisation, omorganisation & införandet 

av gränskontroller 

Detta avsnitt i vår uppsats syftar till att beskriva och förklara Polisens organisation, 

omorganisation och införandet av gränskontroller, vi anser att det krävs viss förkunskap lik denna 

för att begripa sig på resultatet av vår studie. Polisorganisationen är Sveriges största statliga 

verksamhet räknat i antalet anställda och organisationen styrs främst av polislagen (SFS 

1984:387) och således av riksdag och regering. Polisens verksamhet är bred, genomgripade och 

omväxlande. Myndighetens uppdrag är, likt majoriteten av offentliga organisationer, många, 

varierande och det läggs stor vikt vid att de ska genomföras med effektivitet. Ur Polislagens 6§ 

kan man utläsa vissa av Polismyndighetens uppgifter, som är att: arbeta brottspreventivt och 

spåra upp brottsliga handlingar och andra störningar av allmän ordning och säkerhet, övervaka 

och se till att samhället är säkert genom att ingripa när störningar inträffar, utreda brott under 

allmänt åtal, ge allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp som kan behövas när de har 

möjlighet samt att uppfylla målen som ställs av regeringen (SFS 1984:387 6§).  

5.1 Bakgrund till omorganisationen 

I oktober 2010 påbörjade den särskilt tillsatta polisorganisationskommittén sitt arbete med vad 

som skulle komma att resultera i SOU 2012:13 – ”En sammanhållen svensk polis”. Bakgrunden 

till uppdraget var att regeringen ansåg att polisorganisationen inte levde upp till kraven som 

ställts på dem, i synnerhet inte då de under perioden 2000-2010 fått anmärkningsvärt ökade 

resursanslag både ekonomiskt och i antalet anställda. Polisorganisationskommitténs uppdrag var 

således att undersöka och analysera polisens organisation för att se om det existerade hinder som 

gjorde att polisen inte kunde uppnå regeringens krav om högre kvalité på arbetet, ökad 

kostnadseffektivitet och flexibilitet samt bättre resultat generellt (SOU 2012:13, s.17). 

Utredningen visade att det förelåg sådana hinder och kommittén redogjorde för sitt förslag på 

förändringar för att överkomma dessa. 

5.1.1 Polisorganisationen innan januari 2015  

Tidigare bestod polisorganisationen av 21 polismyndigheter, där varje myndighet motsvarade ett 

av Sveriges län geografiskt, samt Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska labratorium 
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(SOU 2012:13, s.95).  Varje polismyndighet ansvarade för sin egen ledning och 

polisverksamhetsarbetet inom sitt område och styrningen utgjordes av en länspolismästare och en 

polisstyrelse (SOU 2012:13, s. 108).  Varje myndighet tilldelades en viss mängd resurser och på 

dessa förväntades man klara av sin egen verksamhet, men då varje myndighet skiftat i storlek och 

arbetsbörda så har samverkan dem emellan krävts för att försäkra effektivitet och kvalité på 

arbetet inom alla områden (SOU 2012:13, s.113). Myndigheterna har varit indelade i sju 

samverkansområden för att ytterligare effektivisera ledningsstrukturerna i gemensamma frågor 

och arbete (SOU 2012:13, s.113). Ytterligare samverkansarbete har bedrivits rörande vissa typer 

av polisverksamhet och i sådana har även andra myndigheter varit delaktiga, till exempel så har 

ett samarbete mellan Rikspolisstyrelsen, Ekobrottsmyndigheten, Kronofogden, Kriminalvården, 

Kustbevakningen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten och Tullverket varit 

verksamt sedan 2009 rörande grov organiserad brottslighet (SOU 2012:13, s.116). 

 

Rikspolisstyrelsen var den centrala förvaltningsmyndigheten för polisverksamheten i Sverige och 

hade ansvar för att bland annat fungera som förmedlare av de beslut som tas av riksdagen eller 

dylikt till de olika polismyndigheterna, att se till att de beslut som tas verkställs samt att ge 

regeringen tillräckligt med bakgrundsfakta och underlag till de beslut som ska tas (SOU 2012:13, 

s.100).  

5.1.2 Förslag på förändringar 

I SOU 2012:13 kommer man huvudsakligen fram till att en förändring av polisorganisationen 

krävdes, främst baserat på två kritiska punkter. Den ena punkten var polisorganisationskommittén 

ansåg att den nationella beslutskraften som fanns inom verksamheten var otillräcklig, den andra 

att de olika polismyndigheterna varierade så kraftigt i storlek. Kommittén menade att dessa två 

svagheter tillsammans orsakade att att den kraft som behövs för att bedriva förändringsarbete som 

rör hela organisationen saknades (SOU 2012:13 s.227). Det förslag som lades fram var alltså att 

de 21 olika polismyndigheterna, Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium 

tillsammans skulle bilda en myndighet – Polismyndigheten. Det ansågs också att 

Säkerhetspolisen skulle bilda sin egen myndighet. Polisorganisationskommittén föreslog att den 

nya Polismyndigheten ska vara en enrådsmyndighet, regeringen ska utse en myndighetschef som 

ska leda verksamheten (SOU 2012:13 s.24). Man motiverar detta ytterligare genom att påstå att 
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myndigheten bör byggas underifrån i den bemärkelsen att lokalpolisområdet ska utgöra grunden, 

detta för att kunna stärka tillgängligheten för allmänheten genom lokal närvaro (Dixelius, 2016, 

s.7). 

 

5.1.3 Genomförandet av omorganisationen 

Genomförandet av Polisens omorganisation var uppdelat i sju olika faser, och kontinuerligt 

genom dessa skulle det ske löpande risk- och konsekvensanalyser. Inledningsvis tillsatte man en 

kommitté men allt eftersom tillkommer fler relevanta aktörer i dem olika faserna. Den första 

fasen var uppstart och planering, där syftet var att starta upp och planera kommitténs arbete, att 

fastställa en arbetsplan och starta säkerställandeprocesser samt att föreberda inrättande av 

tillfällig nämnd för beredning av anställningsärenden. I den andra fasen var ökad kunskap 

nyckelordet, kommittén skulle bland annat utreda reformer och precisera hur den nya 

Polismyndigheten skulle komma att bidra till förbättringar, man skulle där även ha tillsatt en 

arbetsgrupp som hjälper till med allting. Den regionala indelningen med geografiska gränser och 

huvudorter avgjordes också i det skedet. Slutligen skulle det säkerställas att kommitténs beslut 

fattats på rätt grunder. Den tredje fasen gick ut på att utforma en inriktning för övergripande 

organisationsstruktur och verksamhet. Det vill säga, man avgjorde vilket ansvar som finns lokalt, 

regionalt men även nationellt. Man diskuterade kring resurser och kompetensbehov samt 

huvudkontor och dylikt. Det var även viktigt att man tog hänsyn till allmänhetens möjligheter till 

återkoppling. Kort sagt – i detta skede försökte man få en klarare bild om hur allting skulle 

komma att se ut i verkligheten. I den fjärde fasen fastställdes övergripande reformer som skulle 

bli en hjälpande del i vägledningen. I fas fem återkopplade man till arbetet i fas tre och fastställde 

en grundläggande organisation samt ledningsstruktur. I den näst sista fasen hade man som syfte 

att tillsätta nyckelbefattningar och de högsta cheferna inom den nya Polismyndigheten. Man 

utarbetade även en detaljorganisation samt arbets – och delegationsordning. I fas sju verkställdes 

frågor rörande bemanning, verksamhetsplan och budget. I detta skede blev bland annat även 

erbjudanden om verksamhetsövergångar aktuella (Polissamordningen, 2013). 
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5.2 Den nuvarande Polismyndigheten  

Efter omorganisationen så består Polismyndigheten av 7 regioner som består av 27 polisområden 

som i sin tur inbegriper 95 lokalpolisområden. 

.  

De 7 regionerna. Källa: Polissamordningen.se 

Den främsta polisverksamheten ska genomföras i lokalpolisområdena, så nära medborgarna som 

möjligt. Lokalpolisområdena har ansvarsområden som innefattar bland annat att det ska finnas 

ingripandeverksamhet redo dygnet runt, de ska genomföra brottsutredningar av enklare karaktär, 

de ska samverka med övriga kommunen, arbeta brottspreventivt och för ökad trygghet med 

exempelvis ungdomar och brottsoffer samt ansvara för att områdespoliser finns tillgängliga. 

Polisområdena i sin tur ansvarar för samordning, uppföljning och ledning av det operativa arbetet 
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i lokalpolisområdena. Det är cheferna i polisområdena som har det främsta ansvaret för att 

resultaten överensstämmer med målen. Polisregionerna har ansvar för krisberedskap, PKC 

(Polisens kontaktcenter), ledningscentralen och insatsförmågan. Utredning av vissa brottstyper 

koordineras också av polisregionerna, som exempelvis grova bedrägeribrott och 

barnpornografibrott (Polisen, 2016). Ur polisens verksamhetsplan för 2015-2016 kan man utläsa 

att det främsta målet med verksamheten under dessa år är att genomföra omorganisationen, i 

synnerhet rörande den geografiska uppdelningen, i form av nya regioner. Ett annat viktigt mål 

som är en naturlig följd till den geografiska uppdelninge är att komma närmare medborgarna, att 

bli mer tillgängliga och finnas i behov för allmänheten (Polisen, 2015). Med andra ord ska man 

uppfylla det så kallade medborgarlöftet, som även kan tolkas ur förordning 2014:1102, tredje 

paragrafen: “Polismyndigheten ska vara tillgänglig för allmänheten. Myndigheten ska samverka 

med lokalsamhället för att kunna möta lokala behov. Myndigheten ska reagera snabbt på 

samhällsförändringar som påverkar brottsligheten och den allmänna ordningen och 

säkerheten.”. Medborgarlöften är samverkanöverenskommelse mellan polis och kommun, där 

man tar hänsyn till problem som finns i samhället och arbetar tillsammans för att förebygga 

dessa. Medborgarlöften finns i syfte att förstärka tryggheten i samhället och på så sätt även 

minska brottsligheten, givetvis i samarbete med flera andra aktörer (Ju 2012:16, Projektrapport, 

2015) Enligt en rapport från BRÅ så ska medborgarlöften ges och uppnås, för att stärka 

medborgarnas förtroende (BRÅ, 2015, s. 74). 

 5.3 Införandet av gränskontroll  

Den 21 december 2015 infördes en lag (SFS 2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara 

för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. Den nationella särskilda händelse 

som föranledde införandet av lagen benämns “ALMA” (Polisen, 2016) och lagen reglerar 

gränskontrollerna i Sverige, vilket i nuläget innebär att det har införts ID-kontroller. Lagen ger 

den myndighet som utses av regeringen, i detta fall polisen rätt till att upprätthålla en sådan 

skyldighet i form av kontroller på tåg, buss eller passagerarfartyg som inkommer till Sverige från 

en annan stat (SFS 2015:1073 §3). Lagen har tillkommit i syfte att skydda den nationella 

säkerheten, främst efter den stora flyktningvågen hösten 2015. För Malmö innebär detta att alla 

som kommer ifrån Köpenhamn med tåg, bil eller annat transportmedel blir kontrollerade 

(Regeringskansliet, 2015). 



27 
 

6. Resultat och analys 

I det här kapitlet kommer det empiriska materialet som insamlats, i form av intervjuer, att 

redovisas. För att få fram intervjupersonernas känslor och uppfattningar på ett överskådligt sätt så 

kommer det att presenteras i form av citat som berör olika intresseområden, uppdelat i olika 

underrubriker. Resultatet kommer att analyseras i samband med att det redovisas. 

6.1 Uppfattningar om omorganisationen 

Alla intervjupersoner fick inledningsvis en fråga om vilken uppfattning de hade kring syftet 

bakom omorganisationen och om den ansetts vara nödvändig för polisen som organisation. 

Anders Telsing, som under det senaste året arbetat som projektledare för nyläge 2 i Region Syd, 

säger:  

 

“Alltså det här är ju en politisk reform, eh, som är ett par år gammal.[....] det är 

liksom ett uppdrag som vi har fått. Att vi går i samma led som försäkringskassan, 

skatteverket, tullen, bildar en myndighet. Det handlar om styrning och ledning.” 

 

Det som kan tydas ur det här citatet är det faktum att polisen är en politiskt styrd organisation, 

omorganisationen är ett resultat av en politisk reform och således är det inte av någon större 

betydelse om man från polismyndighetens sida har ansett det vara nödvändigt eller inte. Det är  

även en av grundpelarna inom det instrumentella perspektivet- att de offentliga organisationerna, 

så som i den här fallet polismyndigheten, ska utföra uppdrag som den folkvalda ledningen (och 

således samhället) har beslutat om (Christensen et al. 2005. s.32). Telsing berättar vidare om att, 

även om det har varit kämpigt för Polismyndigheten, så är de på god väg att uppfylla de krav  

som ställts på en förändrad organisatorisk struktur:  

 

 

 

“Om vi bara pratar i region syd då, så har vi genomfört och hållt våra tidsplaner. Eh, det 

har inte gått smärtfritt och vi är fortfarande …. Vi har fortfarande inte resursfördelat på 

kanske det bästa sättet[...]Men.. Jag tror region syd, i stort, är nöjd med hur vi har jobbat 

fram det”.  
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Peter Eriksson, som arbetar som gruppchef för en utryckningsgrupp i Malmö har också förstått 

omorganisationen huvudsakligen som en organisatorisk förändring för en ökad effektivitet:  

  

“Min uppfattning är att omorganisationen skulle göra själva polismyndigheten 

effektivare. Att skapa färre enheter runt om i landet, för att […] att kunna jobba mer som 

poliser med polisiära uppgifter. Och detta är också den bild man fick förmedlad av 

genomförandekommittén och chefer tidigt i omorganisationens start då, i Januari 2015. 

”  

Effektivitet ses ofta som ett av de mest prioriterade målen i en offentlig organisation ur ett 

instrumentellt perspektiv (Simon, 1965, s.197), vilket man här kan urskilja i Erikssons 

uppfattning om motivet bakom omorganisationen som genomförandekommittén förmedlat. Han 

nämner att de har fått det beskrivit för sig som att efter omorganisationen så kommer poliser att 

kunna jobba med just „polisarbete‟ då man flyttar ned verksamheten och tar bort flera 

mellanchefer. Eriksson anser dock inte att det syftet har uppfyllts till fullo:  

 

“Delar av det har gjort det, av organisationen. Just det här med att bena ut de olika 

enheterna runt om i regionen och skapat större chefstjänster på pappret, men sen finns 

där ändå vad man kan säga som ”hittepåtjänster” som vi kallar det. Alltså högre chefer 

som faktiskt blev utan [...] dom kommer inte ner och jobbar i polisbil utan dom försvinner 

någonstans.. Vart… Är lite oklart.” 

 

Det Eriksson berör här är att han upplever att flera av dessa mellanchefer vars position man tagit 

bort under omorganisationen har försvunnit, de har inte kommit längre ned i organisationen som 

extra resurs. Detta nämner även IP3, som kallar det för „det blå molnet‟: 

 

“ Vi hade ju nu när omorganisationen började, så blev det plötsligt 700 chefer lediga, 

som inte fick någon behörighet. Vi kallade dem för det “blå molnet”, alla bara satt och 

dem gjorde ingenting alls, och då sa dem, nej men har dem ingen tjänst så ska dem ut 

bland folket. Men kolla nu, alla chefer har fått ny chefsposition. Dem har inte kommit ut 

bland folket, dem har fått sina hitta på-tjänster.”  

 



29 
 

Upplevelsen av „ett blå moln‟ tycks också vara något som intervjupersonerna har konstruerat 

tillsammans inom organisationen och kan ur ett kulturperspektiv ses som en symbol eller en myt 

(Christensen et al., 2005. s.53) som hjälper till att förstärka samhörigheten, oavsett om 

uppfattningen stämmer eller ej.  

 

Ett annat syfte med omorganisationen som både Anders Larsson - som representerar 

polisförbundet, IP3 och IP4 svarar som det främsta när de får frågan är det som handlar om att 

komma närmare medborgarna, något som de ställer sig tveksamma till om det uppfyllts.  

 

“Alltså ja ett av syftena var ju att man skulle komma närmare medborgaren. Men som det 

har blivit så är jag tveksam till att man har uppfyllt ens det. Det var väl kanske ett av 

huvudmålen. (suck) I min värld känns det som att det går åt andra hållet. Att man kommer 

längre ifrån medborgaren efter man har organiserat om sig” - Anders Larsson. 

 

“Det vi har fått förklarat för oss är att man ska komma närmare medborgaren och att det 

ska bli smidigare, det är vad som är sagt. Tycker inte riktigt det stämmer överens men hur 

det ser ut idag, i dagsläget. Att man får komma närmare folket, ah, det tycker jag inte 

stämmer heller.” - IP3. 

 

“Nej, jag tycker inte det uppfylls, inte utifrån vårt sätt att se det. För ett av 

målsättningarna var att man skulle komma närmare medborgarna och att 

ledningsstrukturen skulle förändras – att det skulle bli snabbare från strategisk planering 

till implementering. Jag tycker inte vi har blivit närmare medborgarna.” - IP4 

 

En av anledningarna till att intervjupersonerna upplever att målet att komma närmare 

medborgarna inte har uppfyllts är att resurser har omfördelats och IP4 uttrycker det enligt 

följande: 

 

 “[..]vi har blivit färre poliser i verksamheten. Som inte når ut till allmänheten på det sättet 

som vi vill att det ska vara. Målsägande får vänta alldeles för länge vid en händelse, man 

lägger ner polisstationer istället – nej jag tycker det är jättekonstigt.”.  - IP4 
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Genom resursfördelningen som skett i samband med omorganisationen så tycker alltså IP4 att det 

orsakat att man inte längre kan finnas till hands för allmänheten på det sättet som behövs. Han 

verkar tolka det baserat på hans egen erfarenhet, hans uppfattning om hur de som polismän borde 

kunna agera, vilket kan kopplas till handlingsättet i kulturperspektivet som bygger på lämplighet 

(Christensen et al. 2005. s.55).  Larsson tar upp en annan effekt av sättet man delat upp resurser 

på som han finner oroväckande och problematisk, nämligen det faktum att man tagit bort det som 

förut kallades för länskrim och istället överfört ett flertal av uppgifterna de hade ner på lägre nivå, 

till polisområdena. Han menar att många som tidigare arbetat med utredning av grova brott på 

länskrim, som exempelvis mord, i dagsläget är förflyttade till andra delar av organisationen där 

man inte arbetar med den typen av utredningar. Han uttrycker även vikten av erfarenhet inom 

sådant arbete när han säger: “Säkert många gånger duktiga utredare på polisområdena, det finns 

det gott om, men de har ingen erfarenhet, de har aldrig utrett ett mord och då är det inte lätt”. 

Peter Eriksson har en liknande uppfattning då han berättar att man under omorganisationen har 

uppdelat tidigare specialistgrupper:  

 

“..andra grupper i Malmö som man har sett och hört, de har fått slagits sönder. „Vi ska 

inte ha en renodlad narkotikagrupp utan vi ska vara spanare på bred front‟, och helt 

plötsligt så tappar man den kompetensen och den viljan att exempelvis jobba enbart med 

narkotika och kanske tvingar folk som sysslar med andra typer av spaning att jobba med 

narkotika, som dem då inte har velat..”  

 

Både Eriksson och Larsson verkar tolka problematiken med utredningar utifrån ett handlingssätt 

baserat på lämplighet (Christensen et al. 2005, s.57) då de delar övertygelsen om att  det är av 

stor vikt att de personer som ska genomföra vissa typer av utredningsarbete ska vara lämpade för 

det, antingen genom erfarenhet eller personliga drag.  

 

Telsing och IP3 har liknande uppfattningar om varför det har blivit sådana problem med 

resursfördelningarna. Telsing uttrycker att han faktiskt själv kan kritisera deras 

omorganisationsarbete med det faktum att det var meningen att det skulle byggas underifrån - 

med medarbetarna på den lägsta nivån, som jobbar i yttre fält som utgångspunkt - men att det 

istället har gjorts mycket arbete ovanifrån. Det som Telsing beskriver skulle kunna kopplas till 

förändringar som gjorts ur ett instumentellt organisationsperspektiv, då man tagit mer hänsyn till 
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effektiviteten i genomförandet. Tolkningen är då att man har utfört förändringarna genom att 

påverka de organisatoriska omständigheterna (Christensen et al. 2005, s.47) istället för att 

involvera medarbetarna i processen. IP3 uttrycker sig enligt följande: “Ja men allting sker ju 

långt upp över huvudet, vår högsta chef, han lyssnar inte på folket överhuvudtaget, han kör sitt.”. 

Det IP3 - som arbetar i yttre fält - frustrerat säger kan man förstå ur ett kulturellt perspektiv, han 

upplever att det spridits missnöje bland poliserna då de inte blivit lyssnade på under processen. 

Den kulturella faktorn blir även tydligare då han tillägger: “Ingen har förtroende för honom, 

absolut ingen”.  Det visar alltså på att han har uppfattningen att många tycker likadant, har 

samma värderingar, vilket är något som utmärker en organisationskultur (Christensen et al, 2005. 

s.53). Anders Telsing uttrycker också att hans upplevelse är att det har varit problem med 

kommunikationen:  

 

“Nåt som är svårt är information och förändringskommunikation, idag har vi inte lyckats. 

Vi når inte ut, längst ut, hur mycket vi än kämpar. Vi har inga verktyg för det. [...] alla 

chefsuppdrag har vart utlysta och det är på alla nivåer. Och det gör ju också att det blir 

en viss oro….”  

 

Eriksson upplever också att problemen med kommunikation kring just chefspositionerna skapade 

mycket frustration bland medarbetarna, och när allting sedan genomfördes så blev det mycket 

som hände utan att de varit tillräckligt förberedda:  

 

“Och det har ju gett en frustration, även bland dem som inte har ambition att bli 

gruppchef ser ju då „Nähä men mina chefer är ju inte tillsatta [...]‟. Eh, det trodde jag 

kanske initialt inte var så viktigt för dem men det är det. Eh, så alla dem bitarna, 

ingenting.. Det funkar inte, det händer ingenting. Och så händer det för mycket. För 

snabbt.” 

 

Och upplevelsen av frustration på grund av kommunikationsproblem kan även finnas hos IP3, 

han menar även att det resulterar i en dålig relation mellan ledning och medarbetare :  

 

“Ja, det är väldigt svårt problem med kommunikationen, vi får inte reda på någonting, 

facket är utsatta på möten och.. ja, det funkar inte. Ingen har förtroende för ledningen 

överhuvudtaget, ingen.” 
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Anders Larsson som talar för polisförbundets räkning uttrycker också att det varit svårt, och att 

man inte har erfarenhet av sådana problem sedan tidigare:  

 

“Asså man har inte, man lyssnar inte på oss. Vi har ju alltid mött arbetsgivaren. Jag har 

jobbat i mer än 30 år va,[...] vi har ju alltid möts av en arbetsgivare som, där vi bjuds in, 

alltså är aktiva och deltar, att man lyssnar och tar hänsyn. Det har man inte gjort här.” 

 

Utifrån uppfattningarna om kommunikationsproblemen så kan man utläsa att medarbetarna inte 

tycker att ledningen har agerar lämpligt, så som man tidigare har gjort och som fungerat bra, på 

så sätt har de gått emot organisationskulturens normala handlingssätt. Ur ett instrumentellt 

perspektiv så kan detta försvåra då måluppfyllelsen riskerar att inte uppnås om inte ledningen kan 

kommunicera ut organisationens mål och syfte till anställda på lägre nivå (Christensen et al. 

2005, s.47).  

 

Den dåliga kommunikationen är inte den enda anledningen till att IP3 anser att högsta chefen inte 

förstår dem, utan menar på att det även finns andra orsaker bakom:  

 

“Han är inte polis i grunden heller, så han har ingen förståelse för polisen 

överhuvudtaget. Duktig politiker, åh allting är så underbart, ge mig en chans jag ska visa, 

men ingen, ingen vill ha honom. ” 

 

Uppfattningen som IP3 verkar ha är alltså att det skulle krävas en chef med polisiär bakgrund för 

att förstå och tillgodose de behov som finns för att arbetet ska klaras av på optimalt sätt. Ur ett 

kulturperspektiv så kan det tolkas som att chefen inte har socialiserats in ordentligt i 

organisationskulturen så han kan ej förstå sig på den heller.  

6.2 Uppfattningar om gränskontroller 

I diskussionerna gällande gränskontroller uttrycker intervjupersonerna att det är någonting de 

tycker har varit nödvändigt och positivt:  
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“Men i ett, som så att säga polis, så kan jag säga ja. Så är det. För min del så var det ett 

beslut som skulle kommit kanske tidigare också.” - Anders Larsson 

 

"Jobbade faktiskt samma skift som dem infördes och jag tycker att det är bra att dem 

infördes. Vi hade noll koll på vad som kom in och vem som kom in.” - IP3 

 

“Min personliga uppfattning, absolut ja. Ska vi överhuvudtaget ha någon koll på vem som 

vistas i landet och kommer in hit så krävs det, krävs det åtgärder.  - Anders Telsing 

 

 “..jag som gruppchef ser ändå att, jag kan ju säga att ALMA var ju nödvändigt. Inget 

snack .” - Peter Eriksson 

 

 

 “Jag tycker inte det är konstigt att man har en gränskontroll, det gör man på en flygplats 

utan att man tycker det är konstigt. Det är för att vi, polisens yttersta uppgift är att 

försvara demokratin och samhället. Och då vill vi, för allmänhetens skull veta vilka som 

rör sig in och ut i landet (IP4).” 

 

Man kan uppfatta att intervjupersonerna, ur en polisiär synvinkel, ser införandet av 

gränskontroller som att det varit något ofrånkomligt. Här kan man dra paralleller till 

kulturperspektivet, där man inom organisationskulturen ofta delar samma verklighetsuppfattning. 

Detta bland annat på grund av att man har samma normer och värderingar (Pettigrew, 1979, 

s.572). Telsing och IP3 uttrycker att att det har varit något viktigt för deras organisation och dess 

uppgifter:  

 

“Men nu tycker jag det är rätt så okej. Och nu pratar jag bara rent polisiärt, att vi ska 

kontrollera dem som kommer in, vilka dem är. Blandar inte alls in hur mycket folk det är 

utan vill dem ta in en miljard människor, det är fine, bara vi har koll på vilka det är. Det 

är vad jag tycker är viktigt .” - IP3 

 

“Ja, nu ser man det med polisiära ögon och vi ser saker som andra inte ser och borde sett 

som andra ser så det är lite så. Men ur mitt perspektiv och med min erfarenhet så är det 
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ändå så att det bygger lite på ordning och säkerhet i samhället bygger på att man hyfsat 

vet vem som finns och inte finns va. Så är det.” - Anders Telsing 

 

Ur detta perspektiv kan man tolka det som att Telsing och IP3 anser att poliser delar ett visst 

förståelsemönster som andra inte alltid kan begripa sig på. Det skulle kunna förklara varför 

poliser på grund av sin yrkesroll anser sig veta att något är viktigt: för att de ser saker som andra 

inte gör, vilket har att göra med deras organisationskultur  (SOU 2012:13 s.260).  Peter Eriksson 

illustrerar det organisationskulturella tankesättet ytterligare när han pratar om varför han anser att 

det är viktigt med gränskontroller, genom att beskriva det ur poliserna som är ute i tjänsts 

perspektiv:  

 

“Och vi är ju misstänksamma till naturen, poliser, och dem som var där ute och jobbade 

de kände ju liksom.. Vad ska man säga, en maktlöshet inför att nej men här kommer det ju 

vara terrorister som kommer in i landet också ju. Och inte bara det utan här har vi tjuvar 

och så har vi vanliga hederliga människor också, men alltså det blir ju det då att vi vet ju 

inte vem de är, vad de är och de är inte registrerade. Så begår dem ett brott i Sverige så 

kan det bli väldigt svårt att lösa det brottet”. 

 

Man kan tolka Erikssons uppfattning vidare som att de anställda känner att det är polisens ansvar 

att säkerställa viss trygghet i samhället, i form av en medvetenhet om vilka som rör sig i landet. 

Detta kan tolkas vara viktigt för dem, då de anser att det är något som förväntas av poliser i 

enlighet med deras värdegrund. Enligt den tredje handlingsregeln i kulturperspektivet är det 

precis så dem ska resonera när de analyserar kring handlingsreaktioner gällande specifika 

situationer (Christensen et al., 2005. s.57).  

 

I enlighet med en av målsättningarna med detta arbete så fick intervjupersonerna även frågan om 

de anser att införandet av gränskontroller har påverkat polismyndighetens omorganisation. 

Telsing uttrycker att han inte upplever att gränskontrollen har påverkat den 

organisationstrukturella biten av omorganisationen: “Gränskontrollen har ingenting med det att 

göra. Har inte påverkat ett dugg, hade varit samma sak utan enligt min uppfattning.“. Telsing 

tillägger dock att han tror att det kan ha stökat till det. IP3 är inne på ett annat resonemang då han 

uttrycker att han har känslan av att man från regeringens och ledningens håll använder 
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gränskontrollerna som en slags ursäkt för missnöjet med omorganisationen, men att han inte 

tycker att det påverkat särskilt mycket:  

 

“Jag tycker dem skyller mycket på det där. Utan att ha några bevis, utan att ha några 

papper. [...], regeringen skyller ju på det åh flyktningströmmen och så vidare..Nej, det 

tycker jag inte. “ 

 

IP4 stämmer in och menar att den åsikten är något han anser har spridit sig mellan kollegorna:  

 

“Sen så tror jag, det är min egna personliga åsikt, eller jag delar den uppfattningen med 

många kollegor. Det är att, från organisationsledningen så har man använt sig av det 

som en ursäkt för att organisationen inte har gått i den riktning man vill att det ska gå.” 

 

Däremot så tror Peter Eriksson att gränskontrollerna faktiskt har varit en bidragande faktor till att 

det blivit problem med omorganisationen, även om de enligt hans uppfattning har lyckats ordna 

upp arbetet med gränskontrollerna väldigt bra:  

 

“Vi hade ju nästan som sagt 1000 flyktingar som kom varje dag och ett migrationsverk 

som var långt ned under vattenytan. Där har vi ju, skulle säga att polismyndigheten har 

räddat upp jättemycket i alla fall här nere i Region Syd och Malmö framförallt. Så vi har 

ju gjort ett jättebra jobb. Men det har gjort också att omorganisationen har tagit stryk. “  

 

Han utvecklar sättet han ser på sambandet mellan omorganisationen och gränskontrollerna 

ytterligare, och diskuterar det i relation till den löneförhandling som varit pågående under flera 

år, vilket han tror orsakar ett stort missnöje hos medarbetarna :   

 

“Utan jag skulle säga att ALMA har ju förstört, eh förstört vår del av omorganisationen. 

Hade inte ALMA kommit in när ALMA kom in så tror jag att vi hade haft en mer 

välfungerande verksamhet som bara hade lidit av den pågående löneinstruktionen, 

istället. Men ja, lönen och ALMA och omorganisationen tillsammans.. Gör ju att, ja, jag 

kan ju utan tvekan säga att det är rätt många som är trötta på det. Rätt många som är 

trötta på myndigheten” 

 



36 
 

Det uttrycks dock, även hos de intervjupersoner som inte haft upplevelsen av att 

gränskontrollsarbetet har påverkat omorganisationen i sig, att det har påverkat annat polisiärt 

arbete. Telsing förklarar sin uppfattning enligt följande: 

 

“Ja eller nej jag tror såhär att det har påverkat annat arbete, det normala arbetet med 

det att jobba nära medborgaren, utreda brott som kanske inte polissystemet ser så 

allvarligt på. Det har blivit lidande.” 

 

IP3 anser också att man har behövt sortera bort vissa typer av brott som man inte hinner med på 

grund av att resurser har behövt gå till arbete vid gränserna:  

 

“...att dem sållar bort dom småbrotten,[...]dem här brotten där man jobbar aktivt 

att få bort narkotika och allt det, det drabbas ju. För man hinner inte, göra massa, 

undersökningar som leder till ett tillslag till exempel. Utan då får man köra på 

gränskontroller, man har för lite personal och tar det som är akut istället.” 

 

Peter Erikssons uppfattning är också att de blivit kraftigt underbemannade i många fall som en 

direkt orsak av gränskontrollerna:  

 

“ Eh, och vi räknar ju grön tid, gul tid och röd tid. Röd tid ska vi absolut aldrig vara på 

egentligen,[...]men gul tid är vi nästan alltid på, grön ibland.[...]vi har ju mål från 

cheferna då att, nu händer det jättemycket runt folkets park, droghantering och liknande 

så var där på plats […] Ja, hade vi kunnat va, mycket mer om inte ALMA hade hänt. Så 

definitivt har det påverkat det brottsförebyggande arbetet från yttre tjänst” 

 

Här menar Eriksson också att det bidrar till att man inte kan nå upp till alla de mål som ställs på 

myndigheten, som ur ett instrumentellt perspektiv är något av det allra viktigaste för en 

organisation (Christensen et al. 2005. s.32).  
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6.3 Uppfattningar om problemlösningar 

Lösningar och hur man ska gå vidare med arbetet framöver har varit en betydelsefull 

diskussionsfråga i intervjuerna. Peter Eriksson har uppfattningen att flera saker skulle kunna 

jobbas vidare på och lösas om man inledningsvis fick igång ett utbyte av åsikter och 

uppfattningar hos chefer på lägre nivå så de fick chansen att lösa de mest kritiska problemen i 

närområdet:  

 

“Jag tror att en jättebra start i alla fall är om man ser det enkla, att låta gruppcheferna 

nu som man satt ut, mig och mina gruppchefskollegor i Malmö, tillsammans då med 

några lokalpolisområdeschefer, verkligen strukturera upp verksamheten i Malmö.”  

 

Anders Telsing och Anders Larsson är inne på samma spår gällande att det krävs en förbättring 

av kommunikationen:  

 

“Så jag tror att om man lyckas med det här medarbetardrivet arbete då man 

pratar med medborgarna men även medarbetare så tror jag ändå att vi har en god 

chans, att skapa bättre, eh, skapa en bättre stämning eller en bättre ton.” - Anders 

Telsing 

 

“Men här handlar det inte om det primärt, vi har dålig lön och tradiga arbetstider 

men här är det något som är minst lika allvarligt. Det handlar om att vi måste få 

vara med, vi måste få vara med och delta i dem besluten som tas. Annars blir det 

fel.” - Anders Larsson 
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7. Diskussion och slutsats 

Resultatet som redovisas i kapitel sex kommer i det här avsnittet att diskuteras utifrån 

frågeställningarna som fastställdes i inledningen. I slutsatsen kommer de sammanfattas och 

förslag  till fortsatt forskning kommer att ges.  

7.1 Hur upplever poliserna införandet av gränskontroller och tror 

de att det kan ha påverkat omorganisationen i Malmö? 

 

Poliserna som vi intervjuat anser alla att införandet av gränskontroller har varit nödvändigt med 

tanke på rikets säkerhet, de menar att inte veta vilka som befinner sig i landet kan medföra ett 

stort hot, i synnerhet då det rört sig om så stora mängder människor. Att det just rör 

säkerhetsarbete kan vara en av anledningarna till att den extra arbetsbördan har tagits emot utan 

större invändningar, då det är något som är grundläggande för hela den polisiära verksamheten 

och således en given del av organisationskulturen. Gränskontrollerna har enligt IP3s och IP4s 

upplevelser inte påverkat arbetet med omorganisationen, utan de har en uppfattning om att det 

varit samma sak med eller utan beslutet från regeringen att införa gränskontroller. Anders Telsing 

tror inte att gränskontrollerna har påverkat när det kommer till omstrukturen med regioner, 

polisområden och så vidare men att det kan ha stökat till lite. Peter Eriksson anser att 

gränskontrollerna har haft en betydande inverkan på arbetet med omorganisationen eftersom det 

har gått åt mycket resurser.   

7.2 Finns det några specifika faktorer som kan ha påverkat 

omorganisationen och hur kan dessa urskiljas ur resonemang från 

anställda? 

Genom analysarbetet av det empiriska materialet så har det, som följd av de teoretiska 

utgångspunkter som används, framträtt ett flertal specifika tendenser i intervjupersonernas 

resonemang och åsikter. Ett exempel är det rent organisationskulturella, som bland annat ses i 

sättet de ser på nödvändigheten i införandet av gränskontroller. Likt det som sägs i SOU 2012:13 

om organisationskulturer, att de i synnerhet uppstår och blir starka när människor genom arbetet 

hamnar i situationer som allmänheten vanligtvis inte gör, så ser flera av poliserna i intervjuerna 
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på situationen med “polisiära ögon”. De upplever alltså tillståndet som ett eventuellt hot då de 

faktiskt inte vet om personerna som kommer är “vanliga, hederliga människor” eller kriminella - 

som de senare kommer behöva handskas med, då det är deras arbetsuppgift. Denna typ av 

uppdelning (brottsling-respektabel) är vanlig inom just poliskulturen som organisationskultur, 

menar Granér (2005).  Ur deras perspektiv har gränskontroller varit något viktigt för deras 

organisation, eftersom de bär en skyldighet i att säkerställa trygghet i samhället. Dem vill 

försäkra allmänheten detta, och för att kunna göra det krävs dessa kontroller (Granér, 2004, s.18).  

 

När alla intervjupersoner talar om sina egna uppfattningar så tenderar de även att använda sig av 

“vi”, som i „vi poliser‟. Det kan tolkas som att de upplever en väldigt stark sammanhållning och 

en stark känsla av gemenskap, och således skulle det kunna påvisa existensen av en stark 

organisationskultur, som i sin tur kan ha påverkan på verksamheten i stort (Christensen et al. 

2005, s.52), eller i det här fallet omorganisationen. Genom citatet från IP3 som handlar om att 

chefen inte förstår sig på poliserna då han inte är en polis själv så visar det även på att detta „vi‟ 

har en motpol - „dem‟ som inte är som vi och inte tänker som vi.  

 

Genom intervjupersonernas svar så får man uppfattningen att det har varit olika faktorer som 

bidragit till en negativ känsla från medarbetarnas sida rörande omorganisationen. Det som IP3 

uttrycker - hans uppfattning om att ingen har förtroende för ledningen - skulle kunna vara en 

anledning till att det generella missnöjet har spridit sig. Ur ett instrumentellt perspektiv är detta 

negativt då en offentlig organisation ur Webers synsätt når sin fulla effektivitet genom en 

hierarkisk struktur med få ledare (Weber, 1968. s.220-221), och enligt Andreescu & Vito (2010) 

så har ledarna personligen en betydande roll. Om medarbetarna saknar tilltro till ledarna så kan 

det leda till minskad effektivitet och således reducerad måluppfyllelse. Att ledningen har agerat 

på det sättet som intervjupersonerna har uttryckt att de upplevt det, att de varit svårtillgängliga 

och haft som främsta fokus att implementera de förutbestämda förändringarna till punkt och 

pricka, skulle också kunna förklaras ur ett instrumentellt perspektiv som att de har agerat med 

utifrån ett konsekvenslogiskt handlingssätt (Christensen et al. 2005. s.34). Målet har då varit till 

största del organisationsstrukturen, i form av att ordna upp regionerna, och att förändra 

tillvägagångssättet när de redan börjat skulle kunna få konsekvensen att det inte uppfylls. Man 

kan urskilja det instrumentella tankesättet till viss del hos både Anders Telsing som är 



40 
 

projektledare för delar av omorganisationen och hos Peter Eriksson som är chef för en 

utryckningsgrupp då de nämner att just den delen av omorganisationen har lyckats bra, något som 

de kanske har lättare att se just på grund av deras positioner inom organisationen. Det kan även 

stödjas av Christensen (2005) som menar ur ett kulturellt perspektiv att chefer och högre uppsatta 

i och med sin yrkesroll har lättare att ta till sig normer och tankesätt som inte är helt förenliga 

med organisationskulturen på lägre nivå. 

7.3 Hur upplever poliser att omorganisationen har påverkat deras 

vardagliga arbete i Malmö och medför det någon problematik? 

 

Alla våra intervjupersoner upplever att deras eget arbete och den generella polisverksamheten i 

Malmö har påverkats av omorganisationen på något sätt. Larsson nämner bland annat att 

resurserna har omfördelats på ett sätt som ses som obegripligt för honom. Han menar på att till 

exempel duktiga utredare inte längre arbetar inom det område där de presterar bäst, utan har 

istället flyttats till andra avdelningar. Enligt honom påverkas utredningsarbetet och 

uppklarningssiffrorna oerhört av detta. Ett annat problem som tas upp av flera av våra 

intervjupersoner är att de upplever, på grund av resursfördelningen, att det saknas medhjälp i de 

grupper som de jobbar i.  Detta beror i deras mening på att ärenden, främst på grund av tidsbrist, 

prioriteras bort. Enligt dem anses dessa ärenden vara mindre viktiga, men ur ett samhälleigt 

perspektiv är dessa lika betydelsefulla för helheten. Detta skulle givetvis kunna leda till negativa 

följder och skapa negativa effekter, inom organisationen och i samhället på både lång och kort 

sikt.  Till exempel skulle en följd kunna vara att färre „småbrott‟ leder till åtal, vilket kan få 

brottsoffer att känna sig förbisedda av rättsväsendet. Lösningen till problemet enligt våra 

intervjupersoner är i nuläget att ta in fler resurser och på så sätt se till att arbete inte behöver 

bortprioriteras.  

 

I våra intervjuer pratar vi mycket om medborgarlöftet, som uppkommit i samband med 

omorganisationen, vars syfte är att komma närmare medborgarna i till exempel form av 

tillgänglighet. Ingen av våra intervjupersoner upplever att de kommit närmare medborgarna, 

snarare upplever de att dem kommit längre ifrån allmänheten efter omorganisationen. Forskning  

visar på att man upplevt likadant i andra länder i samband med en omorganisation, i Danmark 
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och Norge visade det sig i utvärderingar efter omorganisationen även där att poliser inte upplevde 

detta (Holmberg, 2014, s.453).  Givetvis är detta ett problem som bör undersökas ytterligare om 

poliser upplever samma sak i Sverige, för uppenbarligen är det förekommande. Våra 

intervjupersoner anser att anledningen även här är främst på grund av brist på resurser. Det går att 

spekulera mycket kring varför poliser tycker detta, men ur vår synvinkel kan det vara så på grund 

av att ledningen har valt att fokusera på andra mål - kanske rent organisationsstrukturmässiga - 

som de ansett vara viktigare under det här skedet av omorganisationen och således har 

medborgarlöftena hamnat i skymundan.  

 

Det har också upplevt från våra intervjupersoners håll att mycket styrning har kommit ovanifrån 

och att man längre ned i organisationen inte har varit delaktiga. Detta har varit i synnerligen 

problematiskt då de inte ens känt att de har kunnat framföra synpunkter och förändra arbetet till 

det bättre, något som kan bidra till känslan av frustration. Våra intervjupersoner anser även att det 

saknas resurser och att det är främsta problemet inom flera områden, givetvis kan det mycket väl 

vara så men påståendet kan också vara något som etablerats i deras organisationskultur och som 

istället lever kvar och vidare på så sätt (Stenmark, 2005, s. 135). Uppfattningen om att det 

existerar ett “blå moln” som Peter Eriksson och IP3 nämner talar också för en rad 

omständigheter. För det första så upplevde de att ledningen försäkrade att fler resurser skulle 

tillkomma i och med att cheferna vars chefspositioner som skulle försvinna i den nya 

organisationen skulle få andra arbetsuppgifter, vilket då blev ett löfte som de inte kunnat hålla. 

För det andra så visar det på hur man inom organisationskulturen skapar symboler som endast har 

mening för de som förstår dem (Christensen et al., 2005. s.53), och på grund av den negativa 

effekten som  “det blå molnet” illustrerar så kan användandet av begreppet förstärka den känslan 

i gruppen.  

 

Flera av våra intervjupersoner påpekar i sina uttalanden att det finns “reformer” samt  “direktiv” 

de ska utgå ifrån. De menar på att polisen är en politiskt styrd organisation och att deras arbete 

måste ha detta som utgångspunkt. Bara detta faktum härleder oss till att det finns ett 

tankemönster inom organisationen, som både kan påverka deras handlingsätt och perspektiv. 

Detta kan i sin tur påverka organisationskulturen och hur man resonerar utifrån den, vilket kan 

tycka ses motsägelsefullt då det finns en tendens att man särskiljer på olika politiska beslut och 
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ser vissa mer betydelsefulla än andra. Exempelvis så kan man tolka det som att synen på 

införandet av gränskontroller ses ett uppdrag snarare än en arbetsbelastning, medan synen på 

omorganisationen, som också är ett politiskt beslut, är mer negativ och enbart något försvårande 

för deras arbete. Här kan man se hur faktorer från det instrumentella perspektivet och kulturella 

perspektivet kolliderar, ur ett insturmentellt perspektiv skulle det enligt effektivitetsprincipen ses 

som nödvändigt att medarbetare i en organisation ser varje uppdrag från ledningen som att de är 

av samma vikt, då varje beslut är baserat på en konsekvenslogik (Christensen et al. 2005. s.34) 

och således skulle vara „det bästa i slutändan‟. I ett kulturellt perspektiv ses det inte så, utan 

istället så kommer beslutet att motsättas om det innebär en påtaglig förändring för kulturen i sig, 

då man föredrar att handla på det sättet som har setts som lämpligt tidigare (Christensen et al. 

2005. s.56). Man ser det således inte ett uppdrag som kräver en förändring i organisationskulturen 

på samma sätt som man ser ett uppdrag som är förenligt med gällande kultur. Detta styrker även 

Manning och Maanens (1978) resonemang om att en poliskultur är något som är svårförändrad, 

trots till exempel en omorganisation. 

7.4 Slutsats 

          

Intervjupersonerna har olika uppfattningar rörande omorganisationen som följts av ändringen i 4§ 

Polislagen. Det som är genomgående hos dem alla är att de har upplevt att den har medfört 

problematik. Vilken Vilken problematik man har ansett vara den mest kritiska har skilt sig åt 

mellan intervjupersonerna, vare sig det rör sig om rent implementeringsmässiga företeelser i form 

av exempelvis bristande resursfördelning eller upplevelsen av att man kommit längre ifrån 

medborgaren.  

 

Det har bara varit Peter Eriksson som uttryckligen sagt att han anser att gränskontrollerna har 

påverkat omorganisationen, men både Anders Telsing och Anders Larsson har upplevelsen av att 

det har stökat till det. IP3 och IP4 menar att de anser att gränskontrollen har haft mest inverkan på 

annat polisarbete.  

 

Man kan urskilja särskilda faktorer i intervjupersonernas resonemang som skulle kunna ha direkt 

påverkan på deras syn av omorganisationen, till exempel så verkar de organisationskulturella 
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resonemangen som vi tar upp i diskussionen medföra en mer negativ syn på omorganisationen 

som helhet. Detta skulle kunna vara en effekt av att det inom kulturen existerar ett kritiskt 

förhållningssätt till förändringen.  

 

Våra intervjupersoner anser att deras vardagliga arbete har påverkas av omorganisationen på så 

sätt att arbetsbelastningen har ändrat inriktning. Fokus läggs på det allra viktigaste och mest akuta 

ärenden, till exempel så prioriteras vissa, mildare brott bort. De anser även att det råder 

kommunikationsproblem, mellan chefer och de medarbetare i lägre position. Man når inte riktigt 

ut till varandra och det drabbar givetvis arbetet.  

 

Sammanfattningsvis så får vi som forskare uppfattningen att intervjupersonernas upplevelser av 

både omorganisationen och gränskontrollerna tycks hänga ihop med varandra på ett eller annat 

sätt. Det som tydligt kan urskiljas är en upplevd frustration och var den har sin början och slut är 

inget vi kan dra definitiva slutsatser om. Det som kan konstateras är att det har att göra med en 

upplevd brist på resurser, en för låg lönesättning och en hög arbetsbelastning i samband med en 

viss grad av oklarhet rörande förändringarna i organisationen. Det som också har blivit märkbart 

för oss är att vi upplever att det finns en skillnad på intervjupersonernas syn och attityd gentemot 

omorganisationen och gränskontrollerna. Båda är politiska beslut men den ena - 

gränskontrollerna - har naturligt implementerats in i arbetet medans omorganisationen har mött 

motstånd, detta då det snarare upplevts som ett störande moment. Det skulle kunna orsakats, ur 

sättet som vi har valt att se på det, på grund av den redan existerande organisationskulturen. Våra 

intervjupersoner upplever att en ökad kommunikation mellan ledning och medarbetare skulle 

kunna vara en lösning på de problem som uppstått och det och det anser vi också vara en bra start 

på en utveckling i positiv riktning.  

7.4.1 Förslag på framtida forskning 

 

Vi bedömer att detta forskningsområde skulle behöva utvecklas ytterligare. Ett förslag på 

framtida forskning skulle kunna vara en kvantitativ studie där man undersöker ämnet för att 

kunna få fram ett mer allmängiltligt resultat. Det skulle även vara konstruktivt att undersöka hur 

man skulle kunna förbättra kommunikationen mellan ledning och anställda i organisationen. 
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Eventuellt skulle man kunna göra en kvalitativ studie i större omfattning som även inkluderar 

ledningschefer då det kanske skulle generera ett annorlunda resultat.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide:  

 

-       Vad arbetar du med? Befattning? Hur länge? 

-    Syfte med omorganisationen (Varför var det nödvändigt)? Uppfylls det i nuläget? 

-    Vad har varit den största utmaningen? 

-    Syfte med gränskontrollerna (Varför var det nödvändigt)? Uppfylls dem? 

-    Vad har varit den största utmaningen? 

-    Påverkar det ena det andra? På vilket sätt? 

-    Vad upplevs vara det största problemet inom (vardagligt/generellt) polisarbete – innan/efter 

omorg? 

-    Skillnader i samhället efter införandet av gränskontroll? 

-    Generell attityd inom organisationen rörande polissamordningen/gränskontroll. 

-    Hur skulle du vilja förändra situationen i nuläget? 

-    Lagstiftning? 
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Bilaga 2 

Följetext  

 

Hej! 

Vi kontaktar dig angående vårt examensarbete som vi skriver just nu, där vi gärna hade velat 

genomföra en intervju med dig. 

Vi skriver om hur Polisens arbete i Malmö, i samband med omorganisationen, har påverkats av 

införandet av gränskontroller. Syftet är att belysa eventuella problemområden, vilken påverkan de 

har på polisens generella arbete och hur man inom organisationen har hanterat dessa. 

Sammanfattningsvis så vill vi att du berättar vad du själv tycker om omorganisationen med 

hänsyn till nämnda infallsvinklar. 

Intervjun tar ungefär en halvtimme och man är självklart anonym om man önskar det.  

Vi skulle vara tacksamma för din medverkan och ser framemot ditt svar så snart som möjligt. 

Ni kan även återkomma via telefon om det känns smidigare. : 07 xxxxx 

Med vänliga hälsningar, 

Mulija Mostro och Caroline Lang 
 


