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Sammanfattning

Med anledning av den minskning som skett av polisanställda i yttre tjänst, var syftet med

studien att, genom anställdas upplevelser, undersöka Polismyndighetens utmaning med att

bemanna den yttre tjänsten. Undersökningen har baserats på en kvalitativ ansats, vilken

utgjordes av en intervjustudie samt en konventionell innehållsanalys av det transkriberade

materialet och dokument från Polismyndigheten och SCB. Urvalet för undersökningen bestod

av tio respondenter från olika hierarkiska nivåer inom Polismyndigheten, som med sina olika

upplevelser bidrog till undersökningens insamlade empiri. De teman som uppstod vid

kodningen av det empiriska materialet la grunden för studiens analytiska ramverk, som består

av tidigare forskning och teorier som valts ut efter de teman som hittades vid kodningen.

Utifrån studiens analytiska ramverk visade resultatet att Polismyndighetens utmaning med att

bemanna den yttre tjänsten handlar om dess ovilja och oförmåga att tillfredsställa personalens

behov. En oförmåga på grund av Polismyndighetens organisatoriska tröghet. En ovilja då den

rörliga arbetstagaren, som uppstått i det flexibla samhället, har behov som Polismyndigheten

inte klarar av att fylla, då det krockar med arbetet att tillfredsställa samhällets behov.

Nyckelord

Polismyndigheten, Personalomsättning, det flexibla samhället.
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Förord.
Enligt traditionen vill vi börja med att framföra ett varmt tack till alla er som har stöttat oss i

vårt uppsatsarbete. Framförallt till våra vänner och familj, som har givit ett stort stöd och haft

ett enormt tålamod under tiden för uppsatsskrivandet.

Ett stort tack till de som tog sig tid för våra intervjuer och gav oss en intressant inblick i

Polismyndighetens arbete. Det har varit ett privilegium att få ta del av era åsikter och

upplevelser, med en förhoppning om att vi gjort er nöjda och bidragit till en realistisk bild av

verkligheten! Slutligen vill vi även rikta ett stort tack till vår handledare Hannes Landén för

allt stöd och all hjälp.

Tack!
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1. Inledning.

1.1 Bakgrund och problemformulering.

Hur nya poliser attraheras till och behålls inom polismyndigheten är en ständigt aktuell fråga.

Frågan är än mer aktuell idag med anledning av den satsning regeringen satte upp år 2016,

som syftar till att göra samhället säkrare då brottsligheten på senare tid blivit alltmer

gränsöverskridande, samt att allvarlig kriminalitet ökat. I linje med den ökade brottsligheten

har det medfört ett ökat krav på polismyndigheten och regeringens satsning syftar till att ge

polismyndigheten större möjligheter vad gäller att möta samhällets förväntningar på polisens

arbete (Justitiedepartementet, 2021, 11 juni). Satsningen innebär att polismyndigheten till år

2024 ska vara totalt 38 000 anställda (Polisen, 2019, 19 mars), varav 26 000 av dessa ska vara

poliser (Berg, 2021, 29 januari).

Sedan regeringens satsning har det genererat i en ökning där det i dagsläget är omkring 33

000 anställda som arbetar inom polismyndigheten (Justitiedepartementet, 2021, 26 januari)

och av dessa är det ca 21 000 med en polisutbildning. Polismyndigheten har aldrig i tidigare

skede haft så många anställda (Justitiedepartementet, 2021, 26 januari), men när det kommer

till antalet polisanställda i den yttre verksamheten så har det minskat sedan 2015 (Nilsson,

2020, 4 september). Jämfört med antalet poliser per capita så har en minskning skett vad

gäller anställda med polisutbildning. Idag är antalet poliser 201 per 100 000 invånare, medan

antalet poliser för tio år sedan var 216 per 100 000 invånare (Berg, 2021, 29 januari).

Trots regeringens satsning visar en nyligen genomförd undersökning av Polisförbundet att en

av tre poliser vill lämna yrket (Bergevin, 2021, 2 november), med anledning av att

arbetssituationen, enligt många poliser, är ohållbar och att det skett en brottsutveckling som

gör att poliser ställer sig frågan om det är värt att arbeta kvar (Bergevin, 2021, 2 november).

Polismyndighetens övergripande ansvar är att främja rättvisa och trygghet genom att

upprätthålla allmän ordning och säkerhet och blir verklig i en traditionell arbetsdelning

mellan yttre och inre tjänst (Eklund & Landström, 2018). Skillnaden mellan den inre och

yttre tjänsten, är traditionellt att den yttre tjänsten med olika enheter ansvarar för att

förebygga, förhindra och ingripa mot de som stör ordningen i samhället (Eklund &

Landström, 2018), medan den inre tjänsten har till uppgift att utreda brott vid misstanke om

brott samt att den inre verksamheten även består av enheter som ekonomi, HR och andra
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administrativa funktioner (Hagström, 2020, 3 september). Den yttre tjänsten är svår att

definiera och den figureras på olika sätt beroende på vart en letar och vem en frågar.

För att förtydliga. Enligt den framtagna artikeln av Hagström (2020, 3 september) kan en läsa

att polismyndighetens HR avdelning räknar in flertal enheter inom kategorin yttre tjänst. Där

ibland ingripandeverksamhet, brottsförebyggande sektionen, aspiranter, hundförare etc. Ser

en däremot till polismyndighetens årsredovisning (2020), räknas enbart anställda i den

ingripandeverksamheten till den yttre tjänsten. Det har tidigare framgått att antalet anställda i

yttre tjänst är sekretessbelagd statistisk (Hagström, 2020, 3 september) och även vi har märkt

att dessa siffror är svåra att få tillgång till. Trots det, är målet med denna undersökning att

belysa polismyndighetens utmaningar vad gäller bemanning av poliser i den yttre tjänsten, då

det är i det verksamhetsområdet som det hittills varit en högre personalomsättning än önskat

(Polismyndighetens årsredovisning, 2020).

För att hitta möjliga faktorer som påverkar polismyndighetens bemanning av yttre tjänst,

anser vi det vara relevant att ta del av polisers erfarenheter, då det är individuella beslut som

ligger bakom valet att sluta som polis. Det är extra viktigt att granska polisers erfarenheter

eftersom det nyligen framkommit att var tredje polis aktivt letar efter en ny tjänst utanför

myndigheten (Bergevin, 2021, 2 november). Ökningen av poliser i förhållande till ökningen

av invånare i samhället är även det, något vi anser är värt att belysa, då det visar på en

problematik vad gäller personalbrist och personalomsättning.

Genom att undersöka polismyndighetens bemanning vill vi med hjälp av polisers

erfarenheter, hitta faktorer som kan tänkas försvåra arbetet med bemanningen av poliser i

yttre tjänst. Detta eftersom det inte enbart går att rekrytera sig till polisens tillväxt, utan

hänsyn måste även tas till hur anställda behålls inom Polismyndigheten.

Då anställda berör och berörs av Polismyndighetens bemanning, anser vi det vara lämpligt att

intervjua anställda poliser för att ta del av deras olika upplevelser över vad som är attraktivt

respektive oattraktivt med arbetet i yttre tjänst. Därefter sätts respondenternas upplevelser i

relation till den tidigare kunskap som finns, för att därefter applicera teorier som ämnar

förklara det vi hittat i den insamlade empirin. Förhoppningen är att vår undersökning kan

bidra till ett mer kvalitativt sätt att arbeta för att hjälpa polismyndigheten att få fler att vilja

bli poliser, arbeta kvar som poliser samt få de som tidigare slutat som poliser att vilja

återvända.
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1.2 Syfte och frågeställningar.

Genom anställda polisers upplevelser om Polismyndighetens personalomsättning och

personalbrist, ämnar vi skapa en förståelse för faktorer som kan tänkas påverka

Polismyndighetens utmaning att bemanna den yttre tjänsten. Vår förhoppning med

undersökningen är att bidra till reflektioner som kan leda till åtgärder som gynnar både

samhället och anställda inom myndigheten.

● Vad upplever poliser i yttre tjänst är det ‘attraktiva’ och det ‘oattraktiva’ med arbetet?

1.3 Disposition.

Inledningen ger en bakgrund till vårt val att studera Polismyndighetens utmaning att bemanna

den yttre tjänsten och mynnar ut i studiens syfte som belyser vad undersökningens mål är och

med vilken fråga vi ämnar att nå målet. I nästkommande kapitel presenterar vi tidigare

forskning om personalbrist, personalomsättning, det flexibla samhället och personalens

rörlighet. Varje ämne i detta kapitel är en relevant kunskap för att nå en djupare förståelse

över de faktorer som påverkar Polismyndighetens bemanningsarbete och har valts efter de

teman vi hittat i den insamlade empirin. I kapitlet teoretisk och begreppslig referensram,

presenterar vi de teorier vi valt att applicera utifrån den insamlade empirin och den tidigare

forskning vi presenterat innan. Teorierna ämnar skapa förståelse för de faktorer som kan

tänkas påverka Polismyndighetens bemanningsarbete, vilka är; den organisatoriska trögheten,

byråkratisk struktur, extern och intern legitimitet och personalens rörlighet.

Under metoddelen presenterar vi föreliggande studies metodologiska diskussion, där vi

presenterar och diskuterar våra val för undersökningen som bland annat är kvalitativa

intervjuer och en induktiv kvalitativ innehållsanalys. I resultatet sammanställer vi vår

bearbetade empiri, som utgörs från dokument och intervjuer. För att nå en djupare förståelse

har empirin bearbetats genom att sätta anställdas upplevelser i relation till tidigare forskning,

för att därefter applicera valda teorier. Resultatet diskuteras vidare i förhållande till

uppsatsens olika delar under diskussionsdelen, där vi avslutar med att konkludera och lyfta

implikationer om forskning och praktik.
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2. Tidigare forskning.

Urvalet av den tidigare forskningen har gjorts i enlighet med studiens syfte som handlar om

att skapa en förståelse för faktorer som kan tänkas påverka Polismyndighetens utmaning med

att bemanna den yttre tjänsten. Målet är att rama in den tidigare förståelsen kring vilka

faktorer som kan tänkas vara orsaker till ökad personalomsättning och personalbrist.

Vi inleder detta kapitel med att redogöra för tidigare forskning om personalbrist och

presenterar bland annat en undersökning som genomförts av Polisförbundet i maj 2018, som

talar för hur bl.a. personalbristen påverkar den svenska polisen (Polisförbundet, 2018).

Därefter presenteras tidigare forskning som kort förklarar vad personalomsättning är för att

sedan gå in på tidigare kunskap som berör faktorer till att anställda väljer att stanna

respektive lämna sin arbetsplats. I samband med kodning av material fann vi intressanta

teman som fick oss att ana att samhällets utveckling kan bidra till svårigheter med att

bemanna yttre tjänst. Därav redogör vi även för tidigare forskning som berör

samhällsutvecklingen som lett till ett mer flexibelt samhälle, samt en ökad trend vad gäller

personalens rörlighet på arbetsmarknaden. Med vetskap om hur samhället förändrats och

påverkat organisationer och anställda, kan studien bidra till en mer nyanserad bild över de

faktorer som kan tänkas påverka Polismyndighetens utmaning att bemanna den yttre tjänsten.

Avslutningsvis förs en diskussion om den tidigare forskning vi hittat, hur den kan bidra till

vår undersökning och vad för kunskapsluckor vi anser finns.

2.1 Bemanning; personalomsättning och personalbrist.

Det finns ett stort forskningsområde som berör ämnet personalomsättning och personalbrist,

däremot har vi inte lyckats hitta tidigare forskning som berör personalbrist och

personalomsättning inom polisers arbete och därmed ej tidigare forskning som berör just

svenska polisers arbetssituation. Vi anser att en undersökning som specifikt riktar sig till

Polismyndighetens utmaning med bemanning, är ett relevant perspektiv på fenomenen

personalomsättning och personalbrist, då polisens arbete skiljer sig från många andra arbeten.

Exempelvis kan farliga situationer inom andra arbeten leda till att anställda slutar, medan

polisens uppgift är att delvis hantera allvarliga och farliga situationer och blir därför snarare
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en anledning till att stanna inom sitt arbete. Med det sagt skiljer sig både bidragande faktorer

till och konsekvenser på grund av personalomsättning och personalbrist beroende på arbete.

Därav är det av vikt att se hur olika arbeten väljer att definiera begreppet personalomsättning

samt vilka konsekvenserna blir för just den arbetsplatsen vid personalbrist.

2.1.1 Personalbrist.

Det är ingen hemlighet att polisens arbete är påfrestande och i många situationer en utmaning

att hantera. I tidigare studier har undersökningar över polisers psykiska hälsa genomförts i

USA (Chopko, 2010) och i Sverige (Backteman-Erlanson et al., 2013; Hansson et al., 2016).

Det bland annat Hansson et al., (2016) hittade i sin enkätundersökning som genomfördes på

poliser från 18 av 21 polismyndigheter i Sverige, var hur låga nivåer av arbetsrelaterat socialt

stöd och hög arbetsbelastning hade en signifikant effekt på dålig psykisk hälsa (Hansson et

al., 2016). Vilket är något som kan anses vara en bidragande faktor till att poliser väljer att

sluta arbeta i yttre tjänst och leder till en personalbrist. Värt att beakta är att den tidigare

forskning vi hittat som undersökte svenska polisers psykiska hälsa (Backteman-Erlanson et

al., 2013, Hansson et al., 2016), genomfördes innan polismyndighetens omorganisering år

2015. Av den anledningen är det inte säkert att de resultat som hittades där är av lika stor

relevans idag, då nya förutsättningar efter omorganiseringen kan ha resulterat till att de

anställdas tidigare undersökta situationer, nu skiljer sig från förr.

Vad gäller problemet personalbrist så bidrar det generellt till konsekvenser inom

organisationer och beroende på den organisation som personalbristen berör, drabbar det även

mer eller mindre i samhället. I fallet med Polismyndigheten, så blir konsekvensen av

personalbrist stora både inom organisationen och i samhället, eftersom samhällets trygghet

drabbas när poliser inte hinner med alla ärenden. I en enkätundersökning som Polisförbundet

genomförde på uppdrag av Novus, framgår det hur anställda upplever arbetet samt hur

personalbristen påverkar deras arbete (Polisförbundet, 2018). Undersökningens resultat

visade att många poliser anser att det är en hög arbetsbelastning, något som bidragit till att

högprioriterade ärenden prioriteras ner, många poliser känner sig otillräckliga och

övertidsuttaget sliter på dem. Vid vissa tillfällen har de fått arbeta ensamma, arbeta övertid

och fått utbildningstillfällen inställda, även sådana utbildningar som är obligatoriska för den
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yttre tjänsten att genomföra (Polisförbundet, 2018).

Med Polisförbundets (2018) undersökning kan vi anta att problemet med personalbristen, i

sig, kan ses som en bidragande faktor till att poliser väljer att lämna sina arbeten och blir

därmed en faktor till att personalomsättningen blir högre inom polismyndigheten. Med hjälp

av vår kvalitativa intervjustudie ämnar vi skapa en djupare förståelse över de konsekvenser

personalbrist inom Polismyndigheten kan leda till, då personalbristen av poliser i den yttre

tjänsten även drabbar samhället.

2.1.2 Personalomsättning.

Men vad är då personalomsättning? Tidigare forskning har behandlat fenomenet

personalomsättning på flera olika sätt och är tämligen svårt att definiera.

För att vi ska kunna undersöka och förstå Polismyndighetens bemanningsutmaning, är det av

vikt att ha en förförståelse över vad personalomsättning är.

Begreppet personalomsättning beskrivs av Arbetsgivarverket som ett mått som mäter i vilken

omfattning anställda omsätts inom en organisation under ett verksamhetsår

(Arbetsgivarverket, 2020), men personalomsättning används även för att förutse och förklara

varians inom olika yrkesgrupper och specifika jobb (Staw, 1980).

Historiskt sett har personalomsättningen kopplats till något negativt, bland annat med

anledning av de merkostnader som uppstår på grund av behovet att rekrytera och lära upp ny

personal (Staw, 1980). Däremot är det kostnader som skiljer sig beroende på företag då

kostnaden för att rekrytera och lära upp ny personal skiljer sig mellan olika arbeten.

Vad som anses vara en hög eller låg, funktionell eller dysfunktionell personalomsättning,

skiljer sig därför beroende på hur och i vilken verksamhet personalomsättningen mäts

(Orkan, 1974).

Vi har inte hittat tidigare forskning som specifikt fokuserar på konsekvenserna av för låg

personalomsättning. Däremot menar Staw (1980) att det kan leda till att anställdas motivation

minskar likväl som anställdas möjligheter till en befordran minskar. Vilket vi tolkar som att

en låg personalomsättning kan leda till stagnation. Det handlar därför inte enbart om att

minska personalomsättningen inom företagen, eftersom en viss personalomsättning är bra då

det kan leda till en positiv effekt vad gäller ökning av företagets effektivitet i samband med
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att bland annat nya idéer kommer in med ny personal (Staw, 1980; Dalton & Todor, 1979).

Det handlar därmed om att verksamheter ska försöka hitta en balans i personalomsättningen

och varken vara för låg eller för hög.

Vad som anses vara en optimal personalomsättning skiljer sig, som tidigare nämnt, mellan

olika företag (Abelson & Baysinger, 1984), då exempelvis merkostnaderna för rekrytering

och upplärning mellan olika företag skiljer sig. Vilket betyder att om både företag X och Y

har en personalomsättning på 4% så kan bland annat de ekonomiska konsekvenserna skilja

sig, då anställda inom företag X kostar mycket mer att lära upp än anställda på företag Y.

Personalomsättning är därmed ett begrepp med olika definitioner som mäts på olika sätt,

beroende på organisation, eftersom det anpassas efter organisationens mål och strategi. Av

den anledningen menar somliga att personalomsättningen i procent inte är intressant, utan det

intressanta är i stället att ta reda på vilken prestationsnivå och kunskap de anställda som

lämnar hade och jämföra de med andra anställda (Allen & Griffeth, 1999). Då vi ämnar att

skapa förståelse för Polismyndighetens utmaning med att bemanna den yttre tjänsten genom

anställdas upplevelser, är personalomsättning i statistik inte speciellt relevant då det inte

bidrar till en djupare förståelse för de faktorer som kan tänkas påverka bemanningsarbetet.

Därav är det relevant att ta med sig den forskning som finns om personalomsättning, som

visar att definitionen skiljer sig beroende på verksamhet och hur det mäts. Men att

personalomsättningen även innebär den kunskap som kommer in och lämnar en organisation

och hur det i sin tur påverkar organisationen.

2.1.2.1 Personalomsättning - inom eller utanför företagets kontroll.

Personalomsättning uppstår i olika grad när anställda väljer att stanna eller lämna sitt arbete

och tidigare forskning belyser olika orsaker till att anställda väljer att avsluta sin anställning.

Somliga väljer att benämna det som ‘frivilliga’ eller ‘ofrivilliga’ orsaker till att anställda

väljer att lämna (Dalton, Krackhardt & Porter, 1981) och andra väljer att benämna det som

‘undvikbara’ eller ‘oundvikliga’ orsaker till personalomsättning (Abelsson, 1987; Dalton et

al., 1981).

Den oundvikliga personalomsättningen belyser de orsaker som företaget inte har kontroll

över och som de inte heller kan förhindra. Vilket exempelvis kan vara att en anställd flyttar
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på grund av familjen, graviditet eller val av karriär (Abelson, 1987). Faktorer som är inom

företagets kontroll, d.v.s. den undvikliga personalomsättningen är exempelvis sådant som att

den anställde kan få bättre lön i annan organisation, konflikt med ledning eller att den

anställde finner arbetsmiljön på annan arbetsplats bättre. Genom att intervjua anställda poliser

i yttre tjänst kommer vi nå deras åsikter och upplevelser med Polismyndighetens

bemanningsarbete. För att skapa en förståelse för bemanningsarbetet är det därför relevant att

se vilka faktorer, de anställda nämner, som är inom eller utanför Polismyndighetens kontroll.

2.1.2.2 Det oattraktiva.

För att bidra till lösningar vad gäller Polismyndighetens utmaning med bemanning av den

yttre tjänsten, handlar det om att se till varför anställda väljer att lämna eller stanna i sitt

arbete. Undersökningar som specifikt riktar sig mot polismyndigheten har varit svåra att

lokalisera. Däremot har vi lyckats hitta tidigare litteraturstudier som fokuserar på att söka

efter nyckelord genom granskning av tidigare studier, med syftet att hitta faktorer till

personalomsättning och varför sjuksköterskor väljer att lämna sitt arbete inom vården (Hayes

et al., 2006; Duvall & Andrews, 2010).

Sett till det oattraktiva finns bland annat tre huvudsakliga anledningar till intentionen att

lämna sitt arbete enligt Hayes et al., (2006); de organisatoriska, de individuella och de

ekonomiska. Organisatoriska anledningarna handlar om hur organisationen engagerar sig i

sina anställda. Faktorer som brist på socialt stöd, obalans mellan belöning och anställdas

prestationer samt karriärmöjligheter har visat sig påverka anställdas välmående negativt

(Hayes et al., 2006), samt misslyckandet att utbilda exempelvis nya sjuksköterskor (Duvall &

Andrews, 2010). Individuella anledningar handlar om anställdas benägenhet att byta jobb

med anledning av individuella preferenser som till exempel arbetstillfredsställelse, låg känsla

av meningsfullhet, viljan att ha ett annat jobb, obalans mellan arbete och privatliv (Hayes et

al., 2006), samt fysiska krav och stress i arbetet (Duvall & Andrews, 2010). Slutligen handlar

de ekonomiska faktorerna om lön. Om anställda känner sig nöjda med sina löner minskar

intentionen att lämna samtidigt som en högre lön ökar arbetstillfredsställelsen. Däremot

visade även undersökningen att sannolikheten för att anställda skulle stanna enbart för att

lönen ökar, inte var speciellt hög (Hayes et al., 2006).
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Undersökningarna som genomförts av både Hayes et al., (2006) och Duvall och Andrews

(2010) har hanterat en större mängd text med empiri från totalt tusentals respondenter genom

att de undersöker tidigare studier som genomförts om personalomsättningen inom vården,

med fokus på sjuksköterskor. Deras studier bidrar till relevant information för vår

undersökning då deras studier berör den offentliga sektorn. Fördelen med det är att det

handlar om sjuksköterskor som går att likna med arbetet som polis, eftersom det handlar om

att hjälpa andra genom att ge av sig själv i en miljö som är fysiskt krävande och stressig.

Nackdelen är dock att undersökningarna som Hayes et al., (2006) och Duvall och Andrews

(2010) genomfört är baserade på personalomsättningen i USA. Vi kunde dock ej lokalisera

tidigare forskning som berör svensk offentlig sektor i den omfattning som Hayes et al.,

(2006) och Duvall och Andrews (2010) har utfört sina studier. Vår studie berör den offentliga

sektorn i Sverige och blir vidare intressant att se vad som påverkar intentionen att lämna

arbetet som polis i yttre tjänst, då arbetet skiljer sig från andra arbeten i samhället.

2.1.2.3 Det attraktiva.

Inte alla orsaker till personalomsättning beror på arbetsgivaren (Hayes et al., 2016). Något

som även Flower och Hughes (1973) skriver i deras enkätundersökning där de fokuserade på

faktorer som får anställda att vilja stanna kvar på sin arbetsplats. Bland annat menar Flowers

och Hughes (1973) att det främst handlar om en ‘tröghet’, då anställda tenderar att stanna

kvar inom ett företag tills den dagen något annat får de att lämna. Faktorer som påverkar

denna tröghet handlar främst om arbetstillfredsställelse och hur väl en anställd trivs inom

företagsmiljön (inre faktorer), men även om anställdas upplevda jobbmöjligheter i andra

institutioner och personliga kriterier (yttre faktorer). Med det menar Flowers och Hughes

(1973) att anställda kan välja att arbeta kvar för att de trivs i den stad de bor i eller för att de

gillar skolorna som deras barn går i, så kallade omgivningsfaktorer. Vidare förklarar

författarna hur omgivningsfaktorer även skulle kunna bidra till att anställda väljer att lämna

sitt arbete, då anledningen till att stanna försvinner när barnen väl slutar skolan eller om

staden på något vis skulle försämras enligt den anställde.

I samband med att anställda säger upp sig är det vanligt att företagen genomför

avgångsintervjuer med syftet att få reda på anledningar till att de lämnar arbetet. Dalton et al.,

(1981) menar att det inte är rätt väg att gå då det finns en stor risk att medarbetare inte vågar
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erkänna de verkliga anledningarna till att de slutar. Flowers och Hughes (1973) menar i stället

att företagen vinner mer på att fokusera på att förstå vad det är som gör att anställda stannar,

för att därefter tillhandahålla villkor som är förenliga med anställdas värderingar för att arbeta

kvar.

Som tidigare nämnt har vi inte lyckats hitta tidigare forskning som specifikt handlar om

polisens personalomsättning och personalbrist. Däremot fann vi en studie som genomförts på

brandmän, som fokuserade på att undersöka anställdas hälsa och ohälsa i förhållande till

arbetet (Jacobsson, 2018). Det som kunde utläsas från den undersökningen var hur sex

dominerande teman identifierades som främjande för brandmännens välbefinnande och hälsa,

vilka bl.a. var stark känsla av gemenskap, fysisk träning, arbetsfördelning och tydliga roller

samt kollegialt stöd och tolerans i arbetsgrupp. Då psykisk ohälsa skulle kunna antas vara en

bidragande faktor till att poliser slutar i yttre tjänst, kan denna undersökning, som visar på det

som främjar välbefinnande och hälsa, bidra till en förståelse över vad det är som även får

poliser att stanna, då både brandmän och poliser arbetar med fysiskt och psykiskt liknande

arbeten.

Det är av vikt att även ta del av vad som attraherar anställda till att bli och fortsätta arbeta

som poliser. Med vår studie ämnar vi därför att se vad som ökar intentionen att stanna för att

bidra med reflektioner som kan underlätta Polismyndighetens bemanningsarbete.

2.2 Det flexibla samhället.

Studien syftar till att få en djupare förståelse för fenomenen personalbrist och

personalomsättning och som tidigare nämnt visade kodning av insamlad empiri på teman som

berör personalen och samhällets behov. Genom att sätta Polismyndighetens utmaning att

bemanna den yttre tjänsten i relation till den samhällsutveckling som lett samhället till att bli

mer flexibelt, ämnar vi nå en större och djupare förståelse för hur Polismyndighetens

bemanningsarbete påverkas av olika faktorer från samhället.

Tidigare forskning om det flexibla och gränslösa arbetet har utforskats i flertal olika studier

de senaste decennierna (Allvin et al., 2012). Namn på de forskare som ofta förekommer i

tidigare kvalitativa studier vi hittat är Gunnar Aronsson och Michael Allvin, som båda
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belyser det gränslösa arbetets framväxt samt dess positiva och negativa konsekvenser.

Forskningen visar på att det gränslösa arbetet växt fram på grund av den informationstekniska

utvecklingen som bidrog till nya sätt att organisera arbetet till ett mer flexibelt arbetssätt.

Tekniken har medfört att gränsen för arbetet har suddats ut och anställda växlar mellan arbete

och personliga fritidsaktiviteter både på arbetsplatsen, i hemmet och andra platser i världen

(Aronsson, 2018). Vilket i sin tur lett till att frågan om flexibla arbetstider uppstått med

anledning av att individer upplever svårigheter att balansera arbets-och familjelivet (Allvin et

al., 2012). Vad gäller konsekvenser för olika verksamheter i det gränslösa arbetet kan det

förklaras genom att de tvingas avreglera dess verksamhet och således även arbetet inom

verksamheten för att anpassa sig till miljön. Allvin (2008) redogör hur permanenta strukturer

som bidrar till en intern kontinuitet, monteras ned på grund av organisatorisk flexibilitet.

Likaså bidrar det gränslösa arbetets trender, som exempelvis flextid, projektarbete,

teamarbete och distansarbete, till svårigheter att styra anställda vilket innebär att arbetet i sig

blir mer osäkert.

Vad gäller Polismyndigheten har de inte antagit en flexibel form i jämförelse med många

andra organisationer, utan de har fortfarande en tydligt hierarkisk och byråkratisk struktur. I

ett samhälle som blir alltmer flexibelt ställer vi oss frågan över vilka krav som ställs på

Polismyndigheten och hur det i sin tur påverkar bemanningsarbetet? Bland annat då anställda

i samband med det gränslösa arbetet tvingats till att bli mer rörliga på arbetsmarknaden

(Sennett, 1998). Vilka behov för en rörlig personal med sig till en organisation som rent

allmänt upplevs som trög?

2.3 Den rörliga arbetstagaren.

Det gränslösa arbetet bidrar till att anställda, generellt sett, arbetar mer vilket å andra sidan

bidrar till en högre produktivitet och effektivitet för organisationerna (Allvin, 2008). Men det

innebär även positiva och negativa konsekvenser för arbetstagare, vilket Allvin et al., (1998)

belyser i en intervjustudie. Det gränslösa arbetets positiva effekter handlar om bland annat

ökad självkontroll över det egna arbetet samt ökad flexibilitet gällande hur arbetet ska

utföras. Vidare handlar de negativa effekterna om en ökning av psykisk belastning och högre

risk för utbrändhet (Allvin, 2008), samt rollkonflikter och kunskapsstagnation (Allvin et al.,

1998).
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I boken “The Corrosion of Character: The personal consequences of work in the new

capitalism” talar även Sennett (1998) för hur trenderna kring rörligheten på arbetsmarknaden,

som bland annat kommit till på grund av det gränslösa arbetet, har bidragit till att tillit och

trygghet inte längre finns kvar. För att anställda ska lyckas på den rörliga arbetsmarknaden,

måste de vara öppna för förändring, kunna lite om så mycket som möjligt, våga ta risker och

ständigt utvecklas för att kunna skapa sig en karriär. Sennett (1998) redogör vidare för hur

anställdas karaktärer beror på förbindelser med omvärlden och menar att om arbetet är för

flexibelt tappar många kontrollen över sina liv och även sina familjerelationer, vilket

resulterar i att individers karaktärer går förlorad. Arbetets mening har blivit för stor och

Sennett (1998) menar att goda arbetskvaliteter inte är lika med god livskvalitet. Vilket är

något som Edwards och Rothbard (2000) samt Clark (2000) diskuterar i sina studier där de

syftar till att tydliggöra relationen mellan arbete och familj, där de även belyser hur behovet

för en god livskvalitet även sätter press på arbeten. Studierna visar på hur arbets-och

familjesystem är sammankopplade med det mänskliga livet (Clark, 2000; Edwards &

Rothbard, 2000). Individer formar sina miljöer likväl som miljön formar individerna som

finns i den (Clark, 2000). Vidare belyser Edwards och Rothbard (2000) hur dagens samhälle

oftast kräver inkomster från båda föräldrarna för att täcka utgifter, vilket i sin tur bidrar till

hur dessa tvåförsörjarfamiljer sätter press på organisationer att implementera en mer

familjevänlig politik. Författarna belyser även hur vissa uppdrag belastar familjens relationer,

vilket bidrar till att anställda tvingas säga upp sig.

Tidigare forskning som belyser hur det flexibla samhället bidragit till mer rörliga arbetstagare

är relevant att ha med sig när vi undersöker Polismyndighetens utmaning med att bemanna

den yttre tjänsten, då vi menar att personalens rörlighet medför behov som en trögrörlig

organisation som Polismyndigheten har svårt att tillfredsställa. Polisförbundets (2018) studie

belyser hur personalbristen bidrar till en hög arbetsbelastning som sannolikt bidrar till en

belastning på anställdas familjerelationer. Frågan om flexibla arbetstider har bland annat

uppstått på grund av anställdas svårigheter att balansera arbets-och familjelivet (Allvin et al.,

2012). Men Polismyndighetens yttre tjänst har inte lika stora förutsättningar som andra

företag att bemöta behovet. Med föreliggande studie ämnar vi sätta anställdas upplevelser i

relation till det den tidigare forskningen belyser om det flexibla samhället och personalens

rörlighet, för att belysa de svårigheter som uppstår för Polismyndighetens bemanningsarbete

vad gäller personalomsättning och personalbrist.
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2.4 Diskussion kring tidigare forskning.

För att förstå valet av den tidigare forskningen är det redan nu av vikt att belysa att vi

genomfört en så kallad konventionell (induktiv) kodning av den insamlade empirin, som

bidragit till att vi presenterar tidigare forskning utifrån de teman som uppstod vid kodningen.

Något vi diskuterar närmare i kapitlet ‘Metod’.

Det är av vikt att ha med sig det tidigare forskning belyser om personalomsättning och

personalbrist, för att nå en förståelse genom anställdas upplevelser om Polismyndighetens

utmaning att bemanna den yttre tjänsten. Vi kunde inte hitta studier som berörde fenomenen

personalbrist och personalomsättning i Sverige och inte heller relation till Polismyndigheten.

Däremot fann vi studier som berörde svenska polisers psykiska ohälsa (Backteman-Erlanson

et al., 2013, Hansson et al., 2016), dock innan ombildningen 2015, samt kvantitativa studier

som berörde sjuksköterskor, men i USA. En kvalitativ studie är därför relevant för att skapa

en djupare förståelse för fenomenen personalomsättning och personalbrist, men även för att

en kunskapslucka finns vad gäller förståelse för fenomen i Sverige samt i relation till

Polismyndigheten, vars arbete skiljer sig från de flesta arbeten i samhället.

Tidigare forskning ger en förståelse för vad det är som ökar intentionen att lämna respektive

stanna inom ett arbete (Hayes et al., 2016; Duvall & Andrews, 2010; Flowers & Hughes,

1973), samt vad organisationen kan och inte kan göra för att bidra till ökad intention att

stanna genom att se till vad som är inom respektive utanför organisationens kontroll

(Abelsson, 1987; Dalton et al., 1981). Inom Polismyndigheten kan det finnas skillnader vad

gäller deras kontroll att påverka intentionen att stanna, då det är en statligt reglerad

myndighet som bland annat måste förhålla sig till regeringsbeslut. Av den anledningen är

föreliggande studie relevant att genomföra för att skapa en förståelse för Polismyndighetens

bemanningsarbete, men även för att skapa en förståelse för hur statligt reglerade myndigheter

arbetar med att behålla sin personal när besluten inte alltid är deras egna.

Vad gäller tidigare forskning som berör intentionen att lämna respektive stanna inom ett

arbete, är det två litteraturstudier som granskar tidigare studier om personalomsättning med

fokus på sjuksköterskor i USA (Hayes et al., 2016; Duvall & Andrews, 2010). Fördelen med

att använda sig av dessa två undersökningar är att vi får en summering över de tidigare

studierna om personalomsättning och därmed en bred överblick över den kunskap som finns
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om fenomenet. Nackdelen är att undersökningarna är genomförda på sjuksköterskor i USA,

samt att vi får deras tolkning över de studier som genomförts.

Vid kodningen av den insamlade empirin, fann vi teman som berörde samhället och

personalens behov. Därav valde vi att se till tidigare forskning om det flexibla samhället och

den rörliga arbetstagaren, då det möjligen kan påverka Polismyndighetens bemanningsarbete.

Det flexibla samhället uppmuntrar och ställer krav på organisationer att anta en mer flexibel

form och det flexibla samhället innebär även ett påtryck på arbetstagare till att bli mer rörliga

på arbetsmarknaden (Sennett, 1998). Polismyndigheten har inte en flexibel form med sin

byråkratiska struktur, vilket bidragit till en fundering kring hur Polismyndighetens trögrörliga

organisation hanterar anställdas behov som på olika sätt påverkas av det gränslösa arbetet?

Föreliggande studie ämnar att ta reda på vad anställda upplever som attraktivt och oattraktivt

med arbetet i yttre tjänst, men även att skapa en djupare förståelse för Polismyndighetens

utmaning med att bemanna den yttre tjänsten. Därav vill vi även se hur det flexibla samhället,

som bidragit till mer rörliga arbetstagare, påverkar Polismyndighetens bemanningsarbete.

Exempelvis kan det flexibla samhället bidra till att personalen i yttre tjänst har behov som är

typiskt för rörliga arbetstagare, men som en trögrörlig organisation, som Polismyndigheten,

kan ha svårt att tillfredsställa. Föreliggande studie kan möjligen hitta en förklaring till hur den

tidigare forskning vi presenterat hänger ihop och därmed bidra med utökad kunskap.

3. Teoretisk och begreppslig referensram.

Med teorierna ämnar vi förklara de teman vi fann vid den konventionella (induktiva)

innehållsanalysen av det transkriberade materialet (Se: Metod). Med valda teorier ämnar vi

skapa en förståelse för hur Polismyndigheten, med sin mer byråkratiska organisationsstruktur,

påverkas av det allt mer flexibla samhället och även av personal som är uppfostrade till att

vara rörliga på arbetsmarknaden. Med valda teorier kan vi nå en förståelse över hur olika

faktorer uppstår och påverkar Polismyndighetens bemanningsarbete. Möjligen kan vi även

skapa en djupare förståelse för de teman vi nämner i tidigare forskning och hur dessa hänger

ihop och påverkar varandra.
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3.1 Organisatorisk tröghet.

Med Ahrne och Papakostas (2015) teori om organisatorisk tröghet, ämnar vi förklara de

svårigheter en byråkratisk organisationsstruktur medför vad gäller förändringsarbete.

Anledningen till att deras teori är relevant för vår studie är bland annat för att

Polismyndigheten år 2015 genomgick en omorganisering som resulterade i att de tidigare 21

separata och självbestämmande myndigheterna blev till en sammanhållen myndighet (SOU

2012:13). Många respondenter talar för att arbetet ser olika ut beroende på station trots

ombildningen och därmed kan vi med hjälp av Ahrne och Papakostas (2015) teori analysera

empirin för att se om de olika organisationskulturerna, som existerar mellan de olika

polisområdena, kan orsaka svårigheter i Polismyndighetens utmaning med bemanning. Men

även för att rent generellt förstå Polismyndighetens svårigheter med förändring och hur

individer fungerar vid förändring.

Utgångspunkten i Ahrne och Papakostas (2015) teori är att grunden till all organisering

handlar om att uppnå stabilitet i en värld som konstant förändras. Organisationers handlingar

utgörs av individers handlingar, med eller utan tekniska hjälpmedel. Trots att de talar om

mänskliga aktörer beskriver de även organisationer som aktörer, eftersom organisationer

bland annat koordinerar individers handlingar genom arbetsfördelning och specialisering.

Vidare menar de att organisationer kännetecknas av motstånd och tröghet. Tröghet är det som

gör förändringen långsam, då ett motstånd uppstår på grund av att människorna inom

organisationen vill ha stabilitet och något igenkännbart (Ahrne & Papakostas, 2015, s. 59-96).

Genom att använda teorin om organisatorisk tröghet på anställdas upplevelser kan vi skapa en

förståelse för det motstånd som finns för förändringar som olika beslut hos Polismyndigheten

innebär. Bland annat beslut som påverkar exempelvis arbetstiden.

Trögheten inom organisationen kan dels förstås som en ‘ovilja att förändras’ och även en

‘oförmåga att förändras’. Vad gäller ‘oförmåga att förändras’ har trögheten tre olika källor;

en oförmåga att fatta beslut, på grund av exempelvis regler, en oförmåga att handla, på grund

av bland annat kollektiva resurser och kunskap och en oförmåga att se på grund av rutiner

inom organisationen. Främsta källan till organisationers tröghet ligger i de kollektiva

resurserna, vilka är de verktyg och redskap som organisationen har till sitt förfogande som
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exempelvis maskiner, intern kunskap och individer. De kollektiva resurserna är knutna till

verksamhetens kärna och utgör verksamhetens ramar och sätter även gränser för vad som kan

göras och vilken typ av verksamhet som kan bedrivas. Trögheten går även att finna i

organisationers regler, kultur och processer för beslutsfattande, då exempelvis regler bidrar

till en oförmåga att göra saker på annat sätt än vad organisationen är van vid, vilket leder till

att förändringsarbetet går långsamt. En tredje källa för tröghet är organisationers bristande

förmåga att uppfatta sin omgivnings problem och möjligheter, d.v.s. oförmåga att se och

förmedla intrycken vidare inom organisationen, vilket talar för en begränsad rationalitet. I

förhållande till Polismyndigheten så är det en statligt reglerad myndighet som inte alltid kan

fatta beslut på egen hand, vilket betyder att exempelvis lagstiftning, resurser från regering

och regeringsbeslut kan leda till en oförmåga att exempelvis handla i enlighet med

personalens önskemål.

Vad gäller ‘ovilja att förändras’ handlar de om hur det finns en ovilja på grund av bland

annat motiv, kultur, lojalitet och rädsla för försämringar. Vad gäller människors motiv är det

svårt att exempelvis genomföra en förändring i en frivilligorganisation där människors

engagemang är den främsta drivkraften, då det är inte bara går att förändra en sådan

verksamhet utan att riskera stora konsekvenser. Polismyndigheten består av anställda som är

medvetna om att de sätter sina liv på spel i sitt arbete, vilket går att likna med det driv som

individer känner till frivilligorganisationer. Lojalitet kan även bidra till en ovilja att ändras.

Författarna förklarar att lojaliteten bygger på människors investeringar i organisationens

verksamhet och att det inte är helt lätt att ändra och tvinga människor att överge det de har

investerat i. Sett till de mänskliga kollektiva resurserna kan den samhörighet som finns i

arbetsgrupper inom exempelvis Polismyndigheten, bidra till en ovilja att förändras.

Vidare belyser även Ahrne och Papakostas (2015) att hänsyn behöver tas till de olika

organisationernas kulturer och traditioner, d.v.s. organisationers tröghet, då de, likt DiMaggio

och Powell (1983), talar för hur nya och gamla organisationer påverkas och forceras till att

likna varandra när de väl interagerar. Med det menas att det nya både präglas av det gamla

likväl som det bidrar till att forma det gamla, däremot går de oftast långsamt på grund av den

organisatoriska trögheten.
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3.1.1 Byråkrati.

Ahrne och Papakostas (2015) menar att den byråkratiska strukturen innehar en organisatorisk

tröghet. Då Polismyndigheten har en byråkratisk struktur med; arbetsdelning och

specialisering, hierarkisk struktur, generella regler och karriärsystem (Lindkvist, Bakka &

Fivelsdal, 2014, s. 47-62), är det av vikt att förstå hur en byråkrati ser ut och tidigare är tänkt

att fungera för att kunna sätta in Polismyndighetens organisation i ett alltmer flexibelt

samhälle och hur samhället i sin tur påverkar polismyndighetens arbete.

Byråkratins bärande synsätt är rationalitet, vilket betyder att fokus ligger på effektivitet

genom att bland annat anpassa arbetet och ge belöning efter prestation (Lindkvist, Bakka &

Fivelsdal, 2014, s. 47-62). Teorin anses av flera vara en hörnsten i ämnesområdet offentlig

sektor (Lindkvist, Bakka, & Fivelsdal, 2014, s. 47-62; DiMaggio & Powell, 1983;

Christensen et al., 2005, s. 31-49), vilket kan bero på att den byråkratiska

organisationsformen syftar till att vara teknisk överlägsen genom att vara förutsägbar, exakt

och konfliktbefriad och på så sätt opartisk och befriad från fördomar (Eriksson-Zetterquist,

Kalling & Styhre, 2015, s. 61-83). Enligt Weber hade byråkratins idealform många fördelar

vad gäller effektivitet och kontinuitet. Däremot i ett flexibelt samhälle tycks den byråkratiska

organisationsformen i stället bidra till en tröghet och inte alls effektivitet, då den har svårt att

snabbt anpassa sig till omställningar och förändringar.

3.2 Extern och intern legitimitet.

Författarna DiMaggio och Powell (1983) är exempel på några av de författare som kritiserar

Weber, då de anser att han överdriver byråkratins effektivitet. De menar i stället att orsakerna

till byråkratisering och rationalisering har förändrats sedan Weber skrev sin text och att

strukturella förändringar inte längre drivs av konkurrens eller behov av effektivitet på samma

sätt som förr. I stället hävdar författarna i sin artikel “The iron Cage Revisited: Institutional

Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields” (DiMaggio & Powell,

1983) att byråkratisering och andra organisatoriska förändringar, idag sker som ett resultat av

homogenisering.

Det mest relevanta för vår studie är författarnas teori om organisationers strävan efter

legitimitet. DiMaggio och Powell (1983) menar att organisationer inte längre enbart tävlar

22



om kunder och resurser, utan även efter politisk makt och institutionell legitimitet, d.v.s.

acceptans. Legitimiteten går att dela upp i intern och extern legitimitet. Extern legitimitet

handlar om att få en acceptans utanför organisationen, exempelvis samhället genom att se till

samhällets behov. Intern legitimitet handlar om att få en acceptans från personalen genom att

se till personalens behov. Då Polismyndigheten är en statligt reglerad myndighet med flera

tusen anställda inom olika hierarkiska nivåer, är det av vikt att se till både samhällets och

personalens behov för att vinna legitimitet och se till att både samhället och personalen

accepterar Polismyndighetens sätt att arbeta. Genom att exempelvis inte se till personalens

behov kan det resultera i att anställda lämnar.

3.3 Personalens rörlighet (Hoppjerka).

På samma sätt som det flexibla samhället ställer krav på Polismyndigheten har vi märkt i vår

undersökning att personalens rörlighet, som blivit en trend av det gränslösa arbetet (Sennett,

1998), också påverkar Polismyndighetens bemanning av den yttre tjänsten.

Personalens rörlighet betyder att det finns behov Polismyndigheten har att fylla för att

anställda ska stanna kvar i den yttre tjänsten. Med hjälp av Sennetts (1998) tidigare studie om

rörligheten på marknaden och Helldahls (2008) studie om Hoppjerkans återkomst, ämnar vi

skapa en förståelse för hur personalens rörlighet påverkar Polismyndighetens

bemanningsarbete.

Begreppet Hoppjerka kan användas på en anställd som ofta hoppar mellan olika jobb, det är

ett begrepp som kan förstås med hjälp av Richard Sennetts (1998) studie kring hur det

flexibla arbetet bidragit till anställdas rörlighet på marknaden (Se avsnitt: Den rörliga

arbetstagaren i Tidigare forskning), tillsammans med Helldahls (2008) studie som använder

begreppet för att förklara för hur synen på arbetskraftens rörlighet förändrats. Förr användes

begreppet med en negativ klang då det inte var attraktivt att vara rörlig, utan det förknippades

med lösdriveri och psykisk instabilitet (Helldahl, 2008). Idag finns det en helt annan ton kring

begreppet ‘Hoppjerka’, då en rörlig arbetstagare ses som en person som utvecklas och är

attraktiva på arbetsmarknaden, d.v.s. kan lite om mycket, vilket går i linje med det Sennett

(1998) talar om. Sennett (1998) lyfter även de konsekvenser som uppstår av kravet på

rörligheten, då anställda måste vara öppna för förändring och våga ta risker för att utvecklas

och skapa sig en karriär. Något som Sennett (1998) menar bidrar till att individer tappar
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kontrollen över sina liv och även sina familjerelationer. Arbetets mening har blivit för stor

och god livskvalitet utanför arbetet drabbas på ett negativt sätt (Sennett, 1998).

Då det flexibla samhället uppmuntrar anställda att vara rörliga ämnar vi förklara och

analysera hur personalens rörlighet kan påverka anställda och Polismyndigheten som anses

vara en trögrörlig organisation, då personalens rörlighet kan vara en faktor till att det är svårt

att behålla personal.

4. Metod.

För att skapa en förståelse genom anställdas upplevelser baseras studien på en kvalitativ

ansats, där vi med en konventionell kvalitativ innehållsanalys undersöker de mönster som

uppstod vid kodningen av det insamlade materialet; vilket består av transkriberade intervjuer.

Studien behandlar även dokument från bland annat Polismyndigheten och statistik från SCB,

som syftar till att presentera siffror över hur många anställda polismyndigheten haft de

senaste åren, för att skapa en överblick över hur personalomsättningen och personalbristen

sett ut. Nedan presenterar vi och diskuterar de metodval vi gjort, samt dess för-och nackdelar

och avslutar kapitlet med en diskussion om studiens etiska överväganden.

4.1 Metodval.

Med anledning av studiens syfte och frågeställning, som handlar om att skapa en förståelse

genom anställdas upplevelser för faktorer som kan tänkas påverka Polismyndighetens

utmaning att bemanna den yttre tjänsten, anser vi att en kvalitativ intervjustudie är det mest

lämpade metodvalet för vår undersökning. Genom att intervjua respondenter som berör och

berörs av Polismyndighetens bemanningsarbete kan vi vara i kontakt med fältet och skapa en

djupare förståelse för våra valda fenomen (Aspers, 2011, s. 139-142).

Som tidigare nämnt finns mycket forskning om personalbrist och personalomsättning (Se:

Tidigare forskning). Den tidigare forskning vi hittat om fenomenen har däremot varit

kvantitativa undersökningar eller granskande litteraturstudier. Vi anser att den forskning vi

hittat förklarar fenomenen väl, men det vi saknar är förståelse för individers känslor i

förhållande till personalomsättning och personalbrist. Det vi menar är att det är de anställda

som avgör om arbetet är värt att lämna eller stanna kvar på, därav är det av vikt att förstå vad

det är som gör att anställda stannar eller lämnar. Med en kvalitativ intervjustudie kan vi nå

anställdas upplevelser och genom det få en djupare och mer nyanserad förståelse för

fenomenen. Som tidigare nämnt kunde vi inte heller hitta tidigare forskning över fenomenen
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personalomsättning och personalbrist inom specifikt Polismyndigheten. Studien är därför

relevant att genomföra. Genom att sätta tidigare forskning om personalomsättning och

personalbrist i relation till anställdas upplevelser om fenomenen inom Polismyndigheten, kan

vår kvalitativa studie bidra till en utökad kunskap om fenomenen. Men även samhället, då vi

ämnar skapa förståelse för hur det flexibla samhället bidrar till svårigheter för

Polismyndighetens bemanningsarbete vad gäller personalomsättning och personalbrist.

4.2 Intervju.

Med studiens syfte och frågeställningar som argument, ansåg vi att semistrukturerade

intervjuer var det mest lämpliga tillvägagångssättet. En deltagande observation hade möjligen

varit intressant, men vi argumenterar däremot emot det, likt Aspers (2011, s. 139), då det är

svårt att följa med i polisers vardag samt av etiska skäl inte accepterat att bära en uniform för

att utföra deltagande observationer. Därav är intervjuer mer lämplig i detta avseende, då vi

genom intervjuer kan förstå den eller de som intervjuas i en, enligt Aspers (2011, s. 139-142),

så kallad samtalsrelation. Aspers (2011, s. 118-121) talar för ett vanligt misstag, där nybörjare

vid intervjuer i förväg formulerar en intervjuguide som de blint följer, samt med

förväntningar på vad respondenterna kommer svara på grund av förutfattade meningar och

teorier (Aspers, 2011, s. 118-121). För att undvika att begå detta misstag formulerades

intervjuguiden innan vi valt teorier att använda till vår studie. Däremot har vi läst tidigare

forskning för att bekanta oss med den tidigare kunskapen som finns om fenomenen, för att

kunna formulera relevanta frågor inför intervjuerna och även förstå svaren respondenterna

ger. Vilket resulterade i att vi intervjuade respondenterna med viss förförståelse över

fenomenen. Däremot ansåg vi inte att det begränsade oss.

Med semistrukturerade intervjuer gav vi respondenterna möjlighet att besvara frågan fritt

efter deras egna erfarenheter, likväl som det gjorde det möjligt för oss som intervjuade, att

rikta intervjuns ämne till det fenomen som studeras samt en möjlighet att ställa relevanta

följdfrågor (Bryman, 2020, s. 562-572; Aspers, 2011, s. 139-142). Intervjuerna genomfördes

av båda författarna till föreliggande studie där fokus innan och i början på intervjun lades på

att skapa en tillitsfull relation med respondenterna, för att uppnå en bekvämlighet inför

intervjusituationen. Dels har en dialog förts under ett par veckor och intervjun anpassades,

vad gäller plats och tid, efter respondenternas önskemål. Informationen gällande

respondentens anonymitet och möjligheten att avbryta sin medverkan, upprepades både innan
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och under intervjun, samt att inledande frågor formulerats till intervjun med syftet att skapa

en avslappnad atmosfär.

4.3 Urval.

Då föreliggande studie berör samtliga anställda inom polismyndigheten har vi samlat in

material från både manliga och kvinnliga poliser i olika åldrar från olika hierarkiska nivåer

inom den yttre verksamheten. Med hjälp av detta urval ämnar vi nå en förståelse för deras

upplevelser av polismyndighetens bemanningsutmaning; personalomsättning och

personalbrist. Det är genom de anställdas upplevelser som vi studerar fenomenen och bidrar

till mer kunskap om fenomenen. Eftersom anställda berörs av detta på olika sätt anser vi att

det är lämpligt att interagera med respondenter från olika hierarkiska nivåer som har olika

erfarenheter och upplevelser kring vad arbetet innebär; d.v.s. respondenter som berör och

berörs av bemanningen av poliser i yttre tjänst. Inför studien önska vi därför att intervjua tre

personer från olika hierarkiska nivåer; polisstudenter, anställda poliser i yttre tjänst, anställda

poliser med chefsbefattning samt tre personer som slutat som polis.

För att få kontakt med personer från varje respondentkategori som även besitter erfarenhet

som är relevant för undersökningen, såg vi snöbollsurval som mest lämpligt. Fördelen med

snöbollsurval är att vi lättare kunde nå ut till respondenter med olika befattningar i flera delar

av Sverige, inom ett fält som klassas som stängt och svårt att få tillträde till. Snöbollsurval

gjorde att vi fick en acceptans och kunde nå en överenskommelse med fältet för att bedriva

vår studie i det öppna (Aspers, 2011, s. 94-102). Aspers (2011) nämner att det finns en fara

med snöbollsurval om studien enbart tar hjälp att få kontakt med respondenter genom enbart

en person, då det begränsar urvalet för studien till bara ett nätverk. Vi har däremot valt att ta

del av flera personers nätverk genom att fråga om hjälp från flera olika aktörer inom olika

hierarkiska områden för att inte bli alltför begränsade (Aspers, 2011, s. 94-102). Vårt urval

består således av en mix av respondenter från flera personers nätverk, som resulterat i både

manliga och kvinnliga respondenter i olika åldrar inom de valda hierarkiska områdena.

4.4 Informanter.

Till undersökningen fick vi kontakt med totalt tio personer som deltog. Två polisstudenter

från olika terminer, tre anställda i yttre tjänst med olika antal tjänsteår, tre chefsanställda

poliser som befinner sig inom tre olika chefsled; en gruppchef, en lokalpolisområdeschef,
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samt en respondent från rikspolischefens kansli och slutligen två respondenter som slutat som

polis efter en längre tid i myndigheten inom både yttre och inre tjänst.

Respondenterna tillhör i dagsläget polisregionerna Nord, Mitt, Stockholm, Syd och Väst. En

djupare presentation av informanterna kommer ej genomföras med hänsyn till deras

önskemål (Se: Etiska överväganden). Med att intervjua respondenter från olika hierarkiska

nivåer vill vi nå olika typer av upplevelser, då respondenternas uppfattningar kan skilja sig

beroende på tjänsteår och den hierarkiska nivå de arbetar i. Innan intervjuerna genomfördes

var vårt antagande att de största skillnaderna i upplevelserna skulle förekomma mellan

ledningen och anställda i den yttre tjänsten, samt mellan anställda som arbetar i större och

mindre städer. Skillnader mellan upplevelser ses dock inte som negativt, utan vi menar att det

bidrar till en djupare förståelse för anställdas upplevelser kring våra valda fenomen inom

Polismyndigheten.

Vidare bör nämnas att önskemålet var att intervjua totalt tolv respondenter, tre till varje

respondentkategori. Totalt tjugo personer har tillfrågats om de vill medverka, varav tio av

dessa var intresserade att delta. På grund av tidsbrist hann vi ej leta efter de sista två

respondenterna, vilket resulterade att vi enbart fick kontakt med två respondenter till

kategorierna ‘tidigare anställd polis’ och ‘polisstudenter’. Något som kan påverka vårt

resultat, då vi kan ha missat relevanta faktorer då respondenter som slutat som polis belyser

de faktorer som faktiskt fick de att lämna polismyndigheten. Likaså kan vi ha missat faktorer

som visar på viljan att bli polis.

4.5 Insamlingsprocedur för materialet.

Undersökningen påbörjades genom att ta kontakt med flera som arbetar inom

polismyndigheten och även med bekanta som känner anställda inom myndigheten. Första

kontakt inleddes med att kort presentera syftet med studien och i samband med det fråga om

de ville delta. Tid och plats för intervju anpassades efter respondenternas önskemål och

informationsbrev om intervjun skickades några dagar innan själva intervjutillfället (se: Bilaga

2. Informationsbrev).

Till respektive respondentkategori utformades olika intervjuguider till respondenternas olika

nivåer inom myndigheten. Exempelvis frågade vi de som arbetar som polis, om de någonsin

funderat på att sluta som polis, medan vi frågade de som inte längre är anställda inom

myndigheten, varför de slutat som polis. Nackdelen med olika intervjuguider är bland annat
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att det blir svårt att jämföra resultaten med varandra. Däremot har valet att genomföra

semistrukturerade intervjuer redan försatt oss i den situationen då vi ville tillåta

respondenterna att tala fritt utifrån speciella teman. Intervjuguiden innehåller därför mer

förslag på frågor utifall att ämnet är svårt att börja prata om och även för att rikta samtalet till

vårt valda fenomen om respondenten svävade iväg för mycket från temat.

Insamlingen av material genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer år 2021

mellan den 15 november och den 23 november. Fyra intervjuer hölls över programmet zoom,

resterande sex hölls på plats efter respondenternas önskemål och behov. Intervjuerna varade

mellan 30-60 minuter och samtliga spelades in och transkriberades ord för ord med skratt,

harklingar och dylikt. I det transkriberade materialet markerades betonade ord efter

respondentens tonläge (Bryman, 2020, s. 577-582). Detta för att kunna utläsa vad

respondenten anser är viktigt, men även för att öka undersökningens pålitlighet (Bryman,

2020, s. 467-470). De intervjuer som genomfördes över zoom blev inspelade med video,

vilket bidrog till att vi åter kunde se respondenternas kroppsspråk. Vilket gjorde

transkriberingen lättare vad gäller markering av betoning på det respondenten ansåg som

relevant. Vidare utelämnades detaljer om respondenterna i transkriberingen som kunde röja

deras identitet. Så som namn, arbetsplats och även befattning, då några av respondenterna har

befattningar som lätt går att härleda till en specifik person. Därefter har vi kodat och

analyserat materialet med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys.

4.6 Behandling av det transkriberade materialet.

Kvalitativ innehållsanalys är en flexibel metod som genom olika tillvägagångssätt syftar till

att skapa en förståelse för det fenomen som studeras, genom att uppmärksamma kontextuella

betydelser och fokusera på språkets egenskaper (Hsieh & Shannon, 2005). En kvalitativ

innehållsanalys utförs genom att sortera texten i olika kategorier som representerar liknande

betydelser. Hsieh och Shannon (2005) talar om hur en på olika sätt kan tolka text genom

konventionell, riktad och summerande innehållsanalys. Valet av hur texten sorteras och tolkas

bestäms av det problem som studeras och även av forskarens materiella och teoretiska

intressen.

Med anledning av att studien syftar till att skapa en förståelse över anställdas upplevelser är

det inte lämpligt att använda sig av en riktad innehållsanalys (deduktiv), då kodning av

material görs efter den tidigare forskning och teorier som finns om det valda fenomenet
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(Hsieh & Shannon, 2005). Med en sådan innehållsanalys hade viktiga faktorer kunnat

förloras ifall fokus ligger på att leta efter sådant som exempelvis ens valda teori nämner.

Summerande innehållsanalys lämpar sig när fokus ligger på att förstå underliggande

betydelser av ord och innehåll i texten som studeras, likväl som att förstå helheten (Hsieh &

Shannon, 2005). Möjligen skulle en summerande innehållsanalys lämpa sig för vår studie,

men vi tror inte att skapa en förståelse av den kontextuella användningen av innehållet eller

orden i texten kommer ge oss ett resultat som bäst förklarar respondenternas upplevelser. Vi

har därför valt att genomföra studien på ett konventionellt (induktivt) sätt för att låta

kategorier utformas genom att texten får tala för sig själv och även genom att undvika

användning av kategorier som utformats av förutfattade meningar (Hsieh & Shannon, 2005).

Däremot är det oundvikligt att inte ha några som helst förutfattade meningar, men med det

konventionella sättet att koda tillät det oss att se intressanta teman i vårt material som vi till

en början inte förväntade oss att se (Se: Analys av empiri).

4.7 Kodning och analysteknik.

Genom anställdas upplevelser ämnar vi skapa en förståelse för Polismyndighetens utmaning

att bemanna den yttre tjänsten, genom att se till fenomenen personalomsättning och

personalbrist. Av den anledningen ansåg vi att en konventionell (induktiv) ansats var bäst

lämpad för kodningen av det transkriberade materialet, vilket betyder att vi skapade

generaliseringar utifrån en mängd utfall och förekomster i vårt empiriska material, genom att

låta materialet tala för sig själv och därefter formulera koder och kategoriseringar (Hsieh &

Shannon, 2005; David & Sutton, 2016).

Vissa förutfattade meningar fanns med oss efter den tidigare forskning som berör

personalomsättningen, som talar för att de finns faktorer som bidrar till att anställda väljer att

lämna eller stanna på sin arbetsplats, vilka automatiskt blev våra huvudteman; ‘Det attraktiva

med arbetet’ och ‘det oattraktiva med arbetet’. Även egna preferenser över vad vi själva

uppfattar som attraktivt respektive oattraktivt kan ha påverkat kodningen.

Vi började med att koda materialet grovt genom att leta efter märkbara uttalanden som kunde

utläsas som faktorer till personalomsättningen och kategoriserade därefter in dessa i våra två

huvudteman. Allmänna slutsatser som togs vid innehållsanalysen är exempelvis att samtliga

respondenter talar för att en bra ledning, gemenskap och möjligheter att utvecklas är viktigt i

deras arbete. Alla respondenter uttala sig inte alltid tydligt kring det, utan det är något som
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framkom i kodningen vilket är exempel på de generaliseringar vi skapade i vårt empiriska

material. Kategorier och underkategorier utformades därefter och sorterades in i ett

kodschema med hjälp av programmet “SimpleMind”, för att ge stöd för vår analys (Hjerm,

Lindgren & Nilsson, 2014, s. 46-87). Kodschemat gav en tydlig överblick över de koder vi

hittat och bidrog till ett mer enkelt sätt att hitta mönster och analysera det material vi samlat

in.

Bild 1: Kodningsschema från transkriberat material.

I samband med utformandet av kodschemat växte olika faktorer fram till våra huvudteman.

Därefter skapade vi underkategorier till dessa, som förklarar just vad som tolkas som

attraktivt respektive oattraktivt med arbetet som polis i yttre tjänst. Många av koderna ‘slog

ut varandra’. För att förklara så var det exempelvis attraktivt med en bra chef och oattraktivt

med en dålig. Vid vidare kodning började vi även kunna se ett mönster som talade för att det

fanns olika behov som krockade med varandra; ‘samhällets behov’ och ‘personalens behov’

och emellan dessa två nya kategorier fanns det även ‘problem’, vilket även fick bli ett eget

tema.
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4.8 Analys av empiri.

Vid en kvalitativ studie är det bland annat respondenternas personliga upplevelser som är

intressant, då intervjustudier går ut på att försöka hitta svar i de ord som sägs utifrån

respondenternas individuella åsikter. I en enkätundersökning blir det mer objektivt där

undersökningen går ut på att hitta standardiserade åsikter genom enkäter som delas ut till ett

större antal respondenter. Då vi genom anställdas upplevelser, ämnar skapa förståelse för

Polismyndighetens utmaning med att bemanna den yttre tjänsten, anser vi att en kvalitativ

intervjumetod är mest lämplig för det ändamålet. Bland annat hade vi möjligheten att ställa

följdfrågor så vi förstod vad respondenterna menade, något en enkätundersökning inte haft

förutsättningar för.

Ingen av intervjuerna var den andra lik, vilket skapat vissa problem med att jämföra

skillnader mellan vad respondenterna säger om samma saker. Samt att somliga talade mer om

ett tema än ett annat, vilket bidrog till svårigheter att jämföra då vi inte hade möjlighet att gå

tillbaka och fråga respondenterna innan om de samtalsämnen som dykt upp i senare

intervjuer. Något som bidragit till att vissa av respondenternas röster hörs mer i ett tema i

resultatkapitlet, än andra. Däremot visar de även på skillnader mellan anställdas upplevelser

beroende på bl.a. hierarkiska nivåer.

Vidare vill vi belysa att varje intervju avslutades med frågan om vi har missat något som är

av relevans enligt respondenterna och nästan alla hade något att tillägga, vilket bidrog till fler

följdfrågor, mer empiri och kunskap som gick utanför de förutfattade meningar vi kan ha fått

med anledning av den tidigare forskningen. Vilket är något en kvantitativ metod inte haft

samma förutsättningar för.

Vid kodningen av vårt material arbetade vi på ett induktivt sätt, vilket slutligen resulterade i

olika teman och kategorier som sedan sammanställdes i ett kodningsschema.

Kodningschemat gav oss möjligheten att se mönster och gav en förståelse för vilka teorier

som skulle kunna hjälpa oss förstå koderna bättre. Men det var inte förrän resultatet började

ta form som vi insåg vilka teorier som skulle hjälpa oss på bästa sätt. Genom att arbeta på det

sättet har vi varit så öppna som möjligt för den empiri vi samlat in och vi har även låtit de

anställdas röster höras först, för att därefter med valda teorier fördjupa oss i vad som sägs och

hur det kan tänkas hänga ihop på olika sätt.
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En kvantitativ metod hade inte bidragit till samma resultat då vi gått miste om anställdas

känslor och vad de faktiskt uttrycker sig om. Det hade blivit en mer objektiv studie som inte

gått lika mycket på djupet (Bryman, 2020, s. 219-222). Däremot riskerar en kvalitativ studie

att bli subjektiv. För att undvika det i största möjliga mån, har vi plockat ut det vi tolkade som

mest viktigt för intervjupersonerna, baserat på deras driv och tonläge vid intervjutillfället. Då

det är våra tolkningar av det respondenterna talar om, kan det ha påverkat resultatet, även om

vi gjort vårt yttersta för att se det hela från respondenternas perspektiv.

4.9 Etiska överväganden.

Med anledning av att vetenskapliga undersökningar måste följa de etiska regler som

forskarsamhället fastställt för att de ska kunna genomföras, följer denna kvalitativa studie

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska riktlinjer vad gäller; samtyckeskrav,

konfidentialitetskrav, informationskrav och nyttjandekrav.

Inför och under de aktuella intervjuerna informerade vi om respondenternas rätt att avbryta

sin medverkan, att de kommer vara anonyma och vad arbetet kommer att användas till. Det är

av stor vikt att respondenterna bland annat får vara anonyma för att känna sig trygga och

ärligt kunna besvara frågor utan att de ska riskera att påverkas negativt (SFS 2003:460).

Något vi såg som ett problem var det faktum att några av respondenterna arbetar tillsammans

på en mindre station. Av denna anledning har vi behövt vara väldigt försiktiga med att återge

det transkriberade materialet i vår undersökning, då respondenterna kan ha ett säreget sätt att

prata på. Av den anledningen har vi mer vävt in svaren från respondenterna i text och

använder citat i de fall där andra inte kan känna igen vem som sagt vad.

Innan intervjuerna med respondenterna som berördes av denna problematik, informerade vi

om vår medvetenhet kring detta och talade även om hur behandlingen av det transkriberade

materialet kommer att genomföras med stor försiktighet. Vidare anpassade vi oss helt efter

respondenternas önskemål vad gäller hur och vart intervjuerna skulle genomföras och innan

påbörjad inspelning frågade vi om de hade några funderingar innan vi började.
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5. Resultat.

Vi inleder kapitlet med att kort redogöra för Polismyndighetens struktur och hur

bemanningen sett ut de senaste åren. Vidare presenterar vi de faktorer som kunde utläsas som

attraktivt respektive oattraktivt för arbetet enligt anställdas upplevelser, som vi fick tillgång

till genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Med hjälp av konventionell

innehållsanalys fick vi fram intressanta teman som vi nedan kommer att analysera med hjälp

av valda teorier och sätta i relation till tidigare forskning. Förhoppningen är att följande

kapitel kommer bidra till reflektioner kring de behov som finns i samhället och hos

personalen, som Polismyndigheten behöver ta hänsyn till i deras arbete med att bemanna den

yttre tjänsten.

5.1 Polismyndigheten i Sverige.

Polismyndigheten omorganiserades år 2015 från att vara 21 självbestämmande

polismyndigheter till att bli en så kallad enrådighetsmyndighet (SOU 2012:13).

Ombildningen genomfördes främst med syftet att bli mer flexibla, mer kostnadseffektiva men

även för att öka resultat och kvalitetsförutsättningar i polisens verksamhet (SOU 2012:13).

Respondent tidigare polis 1 (2021, 16 november) ger exempel på syftet med ombildningen

2015 genom att nämna:

“Anledningen till omorganiseringen, när det skedde ett brott i ett län fanns det 21 olika län med eget

beslutsfattande, så fördes inte information vidare. [Å]ren innan så såg man hur människor utanför Sverige kom

hit. Ligor som begick brott utanför ett län fick [polismyndigheterna aldrig] reda på att de varit i andra län och

utfört brott. Det var en anledning till omorganiseringen för att slå ihop och ta bort gränserna och för att

möjliggöra ett gemensamt system [...] möjligheten för att kartlägga brottslingar som rör på sig” (Tidigare polis

1, 2021, 16 november).

Citatet belyser hur dåtidens organisation utgjorde ett hinder i ett samhälle som blivit alltmer

globaliserat och gränslöst, samtidigt som de tidigare 21 polismyndigheternas gränser kunde

utnyttjas av kriminella då de fungerade som ett skyddsnät (SOU 2012:13). Genom att bli en

sammanhållen myndighet skapades förutsättningar för att samordna operativt och bli mer

flexibelt vad gäller exempelvis bekämpning av brottsligheten. Däremot går det att ifrågasätta

för vem och vilka ombildningen skulle bli mer flexibel? De anställda eller samhället?

Trots att målet med ombildningen var att bli flexibel så delar inte respondenterna

upplevelserna om att det blivit mer flexibelt, åtminstone inte vad gäller deras egna
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arbetsuppgifter och befattningar, vilket även kan bero på sviter som ligger kvar efter

ombildningen år 2015. Arbetet med ombildningen tyder på den organisatoriska tröghet som

Ahrne och Papakostas (2015) talar om i sin teori. Genom att 21 självbestämmande

polismyndigheters organisationskulturer slogs samman, talar det för en oförmåga att

förändras (Ahrne & Papakostas, 2015, s. 59-96). Likväl kan anställdas motiv och rädsla för

försämringar ha bidragit till en ovilja att förändras.

Bild 2: Polismyndighetens organisationsschema.

Källa: Polisen, 2019, 19 mars.

Polismyndigheten består idag av åtta nationella avdelningar, sju polisregioner; Nord, Mitt,

Bergslagen, Stockholm, Väst, Öst och Syd och även Rikspolischefens kansli.

Rikspolischefen, som utses av regeringen, är den som ensamt ansvarar för Polismyndighetens

verksamhet (Polisen, 2019, 19 mars). Polismyndigheten består även av flera olika

avdelningar (Se: Polismyndighetens organisationsschema), samt att de olika polisområdena

även består av olika hierarkiska nivåer och en indelning mellan den yttre och den inre

tjänsten. Det blir tydligt att Polismyndigheten efter ombildningen fortfarande har en

byråkratisk struktur vad gäller arbetsdelning och specialisering, hierarkisk struktur, generella

regler och karriärsystem (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2014, s. 47-62). D.v.s. att

Polismyndigheten fortfarande ses som en stabil och därmed trög organisation (Ahrne &

Papakostas, 2015, s. 59-96), vilket vi tror skapar svårigheter i Polismyndighetens

bemanningsarbete.
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5.2 Bemanning av poliser.

För att förstå Polismyndighetens bemanning är det relevant att nämna den ombildning som

Polismyndigheten genomgick år 2015 som resulterade i att bli en sammanhållen myndighet.

Däremot finns fortfarande skillnader mellan olika polisområden.

“I Skåne [...] hade man ett arbetssätt, [...] i Borås, där hade man ett annat och sen så kom jag till Göteborg där de

har ett tredje, [...] då kom jag med förslag, att så här gjorde vi i Skåne, det är kanske något vi ska anamma här?

Det är smidigt för alla delar och för alla parter. Ah fast nej, så här gör vi här. Jo ja, jag ser att det är det vi gör

här. Men ska vi försöka bli effektiva så kanske man ska pröva något annat [...]. Ah nej, nej så här jobbar vi här.

Du får nog bara sätta dig i båten, så får du acceptera att saker och ting är som det är” (Yttre polis 3, 2021, 15

november).

De tidigare polismyndigheternas egna organisationskulturer och arbetssätt tycks leva kvar

trots ombildningen vilket, enligt Ahrne och Papakostas (2015) teori, kan handla om en ovilja

att förändras, vilket kan bero på ett motstånd som kommer från organisationskulturerna och

därmed bidrar till att förändringen till att bli en sammanhållen myndighet går långsamt.

Ombildningen har även satt spår och skapat utmaningar vad gäller bemanning av bl.a. den

yttre tjänsten. I samband med ombildningen år 2015 var det nämligen många anställda som

lämnade Polismyndigheten på grund av olika anledningar:

“Man tappade väldigt mycket poliser i året runt ombildningen som va 1 januari 2015. Och de fanns väl olika

orsaker till de. En del som såg de som en möjlighet att göra något nytt [...] samtidigt så tror jag en del kanske då

kände sig lite trötta och uppgivna för de var då en rätt tuff process att göra ett sånt jätte omställningsarbete”

(Chef 3, 2021, 23 november).

Respondent chef 3 förklarar hur ombildningen 2015 lett till en allmän uppfattning om att

Polismyndigheten har för få poliser och hur arbetet sedan dess har gått ut på att öka i volym

för att därefter fortsätta arbeta med siffror som är bra för organisationen. Då ombildningen

resulterat till minskat antal poliser och även på grund av en brottslighet som ökat, påbörjade

regeringen en satsning år 2016 om att öka polisens tillväxt fram till 2024, med målet om att

bli totalt 38 000 anställda (Polisen, 2019, 19 mars), varav 26 000 av dessa ska vara poliser

(Berg, 2021, 29 januari).
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5.2.1 Polismyndighetens personalbrist.

I tidigare studie genomförd av Polisförbundet (2018), synliggörs anställdas åsikter över hur

personalbristen påverkar deras arbete. Studien visade på att arbetet innebär en hög

arbetsbelastning och att anställda tvingats prioritera ner ärenden, vilket gjort att de känner sig

otillräckliga (Se: Tidigare forskning). Pågående diskussioner talar för hur Polismyndigheten

aldrig haft så många poliser idag som förr och att arbetet med polisens tillväxt går åt rätt håll.

Samtidigt finns det en ytterligare problematik som bland annat respondent Yttre polis 3 tar

upp:

“Så är det, vi har aldrig varit så många poliser som vi är idag, men vi har heller aldrig varit så många

medborgare som vi är idag, vi har aldrig haft så många grova brott som vi har idag. Rån, våldtäkter alltså allting

hänger ju ihop” (Yttre polis 3, 2021, 15 november).

Jämfört med antalet poliser per capita så har en minskning skett vad gäller anställda med

polisutbildning. Idag är antalet poliser 201 per 100 000 invånare, medan antalet poliser för tio

år sedan var 216 per 100 000 invånare (Berg, 2021, 29 januari). Sett till antalet poliser i den

yttre tjänsten är det mindre än hälften av de utbildade poliserna som är verksamma inom det

verksamhetsområdet, vilket betyder att det är mycket färre poliser per capita som arbetar för

att främja trygghet och ordning ute på gatorna.

För att skapa en övergripande bild över hur Polismyndighetens bemanning sett ut över tid,

har vi sammanställt senaste årens tillgängliga siffror i en tabell.

Tabell 1. Summering av antal poliser och antal invånare i Sverige mellan år 2015-2020.

År Poliser

yttre/inre

Invånare Poliser/100t.
inv.
yttre och inre

Antal poliser

yttre

Poliser / 100 t.
inv.
yttre

Personalomsättning
poliser hela org.
inre/yttre

2015 19 903 9 851 017 202 9226 94 -

2016 20 025 9 995 153 200 9190 92 -

2017 19 741 10 120 242 195 8858 88 -

2018 19 996 10 230 185 195 8997 88 4,5 %

2019 20 423 10 327 589 198 9049 88 4,4 %

2020 20 942 10 379 295 201 - - 3,3 %

Källa: HR avdelningen (2021, 6 september), SCB befolkningsstatistik och Hagström (2020, 3 september).
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Tabell 1 visar det totala antalet anställda utbildade poliser, inom både den yttre och den inre

verksamheten sedan år 2015. Tabellen visar dessutom statistik för antalet poliser i yttre tjänst

mellan åren 2015-2019 och i de siffror ingår även tjänstlediga, föräldrar och sjukskrivna

(Hagström, 2020, 3 september). Statistik för polismyndighetens personalomsättning, vad

gäller utbildade poliser, fick vi tillgång till genom polismyndighetens HR-avdelning, som

enbart hade statistik över poliser i både yttre och inre tjänst. Det har tidigare framgått att

statistik som specifikt berör polismyndighetens yttre tjänst är sekretessbelagd statistik

(Hagström, 2020, 3 september), vilket även vi har märkt då delar av statistiken i tabell 1 har

varit svåra att få tillgång till, därav de tomma rutorna i tabellen.

Det som kan utläsas från tabell 1, är att det totala antalet polisutbildade inom myndigheten

varit rätt konstant, men med en svag ökning de senaste åren, samt att antalet poliser i yttre

tjänst minskat mellan år 2015-2017 och ökat något mellan 2017-2019.

5.2.2 Polismyndighetens personalomsättning.

Vad gäller personalomsättningen över polisanställda i både inre och yttre tjänst så har den

minskat de senaste tre åren och ligger idag på 3% (Se: Tabell 1), vilket enligt respondent

Chef 3, klassas som en låg personalomsättning:

“På den civila sidan har vi ju 7%. Jämfört med övriga staten på 13%. Och på polissidan så ligger vi på 3%. Så i

personalförsörjningssammanhang är de alldeles för låga siffror egentligen. Det är inte bra för systemet att ha så

låg personalomsättning” (Chef 3, 2021, 23 november).

Det som är värt att belysa är att dessa 3% berör polisanställda inom både den yttre och den

inre verksamheten och är också den totala siffran för hela polismyndigheten i Sverige, vilket

enligt respondent Chef 3 (2021, 23 november) anses vara en låg personalomsättning.

Tidigare forskning menar att vad som anses vara hög eller låg, funktionell eller

dysfunktionell personalomsättning, skiljer sig beroende på hur och i vilken verksamhet

personalomsättningen mäts (Orkan, 1974). Men då statistiken för den yttre tjänsten var svår

att hitta har vi inte lyckats sammanställa något statistiskt resultat för personalomsättningen i

den yttre tjänsten.
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Det är i viss mån förståeligt att statistiken över den yttre tjänsten är sekretessbelagd, eller

åtminstone svår att få tillgång till. Genom att visa på det totala antalet poliser i både yttre och

inre tjänst, tolkar vi det som att Polismyndigheten får en extern legitimitet från samhället

genom att visa att det finns fler poliser än vad det egentligen gör ute på gatorna (DiMaggio &

Powell, 1983). Vilket även ger en känsla av trygghet till samhället. Likväl får

Polismyndigheten en ökad legitimitet då det möjligen lockar fler till att bli poliser genom att

få nya poliser att ‘tro’ att de kommer arbeta med fler och då ha tryggare och bättre

arbetsförhållanden. Med det sagt är det möjligt att statistiken för personalomsättning i yttre

tjänst ser helt annorlunda ut och i stället talar för en högre personalomsättning än önskat. I

Polismyndighetens årsredovisning (2020) nämner de även hur extra budgetmedel fördelades

på poliser i yttre tjänst med syftet att förändra lönestrukturen och minska den oönskade

personalomsättningen i de funktionerna (Polismyndighetens årsredovisning, 2020). Vilket

talar för att Polismyndigheten själva anser sig ha en för hög personalomsättning i det

verksamhetsområdet.

Eftersom vi ämnar skapa en större förståelse för Polismyndighetens utmaning med

bemanning av den yttre tjänsten genom anställdas upplevelser, argumenterar vi likt Allen och

Griffeth (1999) att personalomsättningen i procent inte är intressant, då det inte bidrar med

mer förståelse till undersökningen. Utan det intressanta vore i stället att ta reda på vilken

prestationsnivå och kunskap de anställda som lämnar har och hur det i sin tur påverkar

myndigheten (Allen & Griffeth, 1999), samt hur det påverkar de anställda med yngre

tjänsteår som är kvar i yttre tjänst. Med hjälp av anställdas upplevelser tror vi att vi kan skapa

en större förståelse om just konsekvenserna som uppstår av att exempelvis erfaren personal

slutar. Bland annat talar respondent Yttre polis 3 (2021, 15 november) om hur yttre personal

alltmer består av en yngre personal, då poliser efter några år tenderar att söka sig till andra

tjänster eller arbeten på grund av de arbetsförhållanden som arbetet innebär.

5.3 Polisanställdas upplevelser av polismyndighetens bemanning.

Empirin vi samlat in visar på en diskussion mellan de anställda inom myndigheten gällande

om personalomsättningen ska ses som ett problem eller ej. Vår tolkning är att många anser

personalomsättningen vara ett problem av flera olika anledningar. Inte rent statistiskt i

förhållande till resterande myndigheter i Sverige, men åtminstone upplevelsen och

konsekvenserna av den, samt att det tycks handla om skillnader i grad av personalomsättning
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i den yttre tjänsten mellan olika lokalpolisområden. Bland annat nämner respondent yttre

polis 1:

“Vi har en rätt så stor personalomsättning [...] vilket gör att jag bara efter 1,5 år i tjänst är en av veteranerna. [...]

det är nästan alla förutom några fåtal [...] som har yngre tjänstår än vad jag har och då får jag kliva in i en lite

större roll och va förman och platschef och sådana saker” (Yttre polis 1, 2021, 19 november).

Personalomsättningen upplevs vara hög inom det lokalpolisområde som Yttre polis 1 (2021,

19 november) arbetar i och har dessutom satt ett större krav på medarbetaren, vilket

individuella faktorer bidrar till om det ses som positivt eller som negativt. Yttre polis 1 (2021,

19 november) ser det högre ansvaret som positivt, vilket går att tolka till den ökade trenden

av personalens rörlighet som leder till att anställda strävar efter att utvecklas och skapa en

karriär snabbare än förr (Sennett, 1998).

Ytterligare citat som får oss att fundera specifikt kring upplevelser av den yttre tjänstens

personalomsättning är det respondent Yttre polis 3 nämner:

“Vi har gått på minimi i snart tre år, det börjar bli tämligen tröttsamt.  Kollegorna bara försvinner och ingen vet

vart de tar vägen.  Eh och då har vi ändå fått stora kullar, dubbelt så stora kullar som för några år sedan, men

ändå så känner vi inte av det” (Yttre polis 3, 2021, 15 november)

Citatet ovan belyser även att det finns en personalbrist i grunden, vilket är något som blir mer

tydligt efter samtalet med respondent Chef 3 (2021, 23 november). Nämligen att

polismyndighetens största utmaning med personalomsättningen är just personalbristen i sig:

“...vi kanske va och är fortfarande för få poliser. Vi behöver få upp en tillräckligt stor volym så att vi kan jobba

med de här siffrorna som är bra för organisationen” (Chef 3, 2021, 23 november).

Med en personalbrist blir arbetsbelastningen högre och resursfördelningen svårare. För att

öka antal poliser krävs det därför att fokus läggs på att ha en låg personalomsättning tills

polismyndigheten nått nivån av personal som arbetet är i behov av. Därefter kan arbetet vad

gäller balansen mellan hög och låg personalomsättning, d.v.s. arbetet mot Polismyndighetens

optimala personalomsättning, ta vid (Abelson & Baysinger, 1984).
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5.3.1 Det attraktiva och det oattraktiva.

Tidigare forskning belyser att anledningar till att stanna kvar på en arbetsplats, delvis beror på

en tröghet då anställda tenderar att stanna kvar inom ett företag tills något får de att lämna,

vilka kan vara både yttre och inre faktorer (Flower & Hughes, 1973), som är både inom och

utanför företagets kontroll (Abelsson, 1987; Dalton, Krackhardt & Porter, 1981). Vi valde, i

enlighet med tidigare studier, att se till det som får anställda att stanna respektive lämna

arbetet enligt respondenternas upplevelser, d.v.s. det attraktiva och det oattraktiva.

I nästkommande del presenterar vi kort de faktorer vi hittat. Därefter går vi in i en djupare

diskussion som berör faktorernas relation till samhällets och personalens behov, då vi menar

att en intressantare analys kan genomföras av faktorerna utifrån det perspektivet.

5.3.1.1 Det attraktiva.

Sett till temat ‘attraktivt med polisarbetet’ har vi vid kodning av material hittat sex

återkommande faktorer som visar på förståelsen att bli polis och förståelse för det som bidrar

till viljan att fortsätta arbeta som polis; göra skillnad, hjälpa folk, bidra till samhället,

gemenskapen, spänning och varierande arbetsuppgifter.

Vad gäller faktorerna ‘göra skillnad’, ‘hjälpa folk’ och ‘bidra till samhället’ tolkar vi det som

att respondenterna hade individuella motiv till valet att börja arbeta som polis. Motiven kan

ses som det driv Ahrne och Papakostas (2015) talar för i sin teori som bidrar till viljan att

arbeta. Vad gäller spänning och varierande arbetsuppgifter tolkar vi det som att det mer

handlar om att uppfylla sin egna tillfredsställelse, då somliga inte föredrar kontorsarbeten och

vill arbeta med kroppen, samtidigt som arbetet är roligt och även gynnar andra.

Den faktor som däremot tycks vara den främsta som bidrar till viljan att fortsätta arbeta som

polis, är gemenskapen. Något som samtliga respondenter har lyft som viktig i deras arbete, ett

arbete som innebär hög arbetsbelastning och tuff arbetsmiljö. Respondent yttre polis 3 (2021,

15 november) och Yttre polis 2 (2021, 19 november) lyfter gemenskapens betydelse genom

att säga:

“Även om man hade haft avsaknad av chefer som inte brydde sig så har man alltid sina kollegor. I vårt och torrt.

och här, i mitt jobb så känner jag ju verkligen att här bryr man sig verkligen om varandra och man ringer och

checkar av och kollar” (Yttre polis 2, 2021, 19 november).
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“Det finaste med det här yrket är väl just den här, den här kårandan som vi poliser pratar väldigt högt om i

positiva ordalag och bemärkelser. [...] För mig är kåranda att man finns för varann och stöttar varann i alla

lägen. [...] det här yrket är som en andra familj” (Yttre polis 3, 2021, 15 november).

Gemenskapen kan i enlighet med tidigare forskning ses som socialt stöd som ingår i

författarnas organisatoriska anledningar (Hayes et al., 2006), gemenskapen bidrar i det här

fallet till en minskad intention att lämna arbetet. Utifrån de respondenter som fortfarande är

anställda inom Polismyndigheten, upplevde vi inte att respondenterna hade intentioner att

lämna arbetet, utan de talade mer för orsaker till att andra väljer eller funderar på att lämna.

Några av respondenterna hade även omgivningsfaktorer som bidrog till att de vill stanna kvar

på sin nuvarande arbetsplats (Flowers & Hughes, 1973).

5.3.1.2 Det oattraktiva.

Det respondenterna hade gemensamt sett till temat ‘oattraktivt med polisarbetet’ var faktorer

som personalbrist, uppbackning från samhället och Polismyndigheten, den obekväma

arbetstiden och lönen och då främst OB-tillägget. Det intressanta är att respondenterna

upplever dessa faktorer som olika grad av oattraktivt, vilket förmodligen beror på

individuella faktorer, erfarenhet, tjänsteår och hierarkisk nivå.

Bland respondenterna med yngre tjänsteår fanns en större oro kring arbetet och vad de kan

komma att utsättas för. Det polisiära arbetet är tufft och vid många tillfällen under bland

annat utbildningen har de reflekterat över; “Vill jag liksom sätta mitt liv på spel varje gång

jag är ute och jobbar?” (Polisstudent 2, 2021, 25 november). Samtidigt är det ingenting som

bidragit till en ökad intention att lämna, något även Polisstudent 1 håller med om.

“Jag har ju fått lite insikt [...] men jag har aldrig känt nån form av klump att ‘näe jag kanske inte ska fortsätta

med det här’, utan det har varit att ‘ja jag kan mötas av detta, hur ska jag hantera och reflektera över det?”

(Polisstudent 1, 2021, 18 november).

Att livet utsätts för fara är inom andra arbeten i samhället, ofta något som bidrar till

intentionen att lämna. Bland poliser tycks det inte vara den stora anledningen till att anställda

lämnar. I stället drivs poliser av spänning, att bidra till samhället och att hjälpa människor.

Vad som däremot tycks vara den mest bidragande faktorn till ökad intention att lämna är att

anställda inom Polisen inte känner uppbackning från varken samhället eller

Polismyndigheten:
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“Mitt antagande är p.g.a de oregelbundna arbetstiderna, [...] klimatet man möter, uppbackning från samhället,

d.v.s. lagstiftan då [...] man känner inte att man får stödet som man skulle behöva och man får inte tillräckligt

med lön för mödan, om man får uttrycka sig så” (Polisstudent 1, 2021, 18 november).

Flera respondenter nämner likt ovanstående citat, hur arbetet är slitsamt med för mycket

obekväm arbetstid och för långsam löneutveckling. Vid förfrågan på åtgärder på denna

problematik förordar de flesta respondenter höjt OB-tillägg, som förslag till hur

Polismyndigheten kan få anställda att stanna i yttre tjänst.

“Jobbar man med det här viktiga yrket så ska de också kunna väga upp ibland att man inte är hemma, [...] OB

liksom. Att man jobbar de här tuffa passen och det ska också visa sig” (Tidigare polis 2, 2021, 15 november).

För att sätta de oattraktiva faktorerna i relation till tidigare forskning som berör anledningar

till intentionen att lämna sitt arbete (Hayes et al, 2006), tolkar vi den obekväma arbetstiden

som individuella anledningar då det kan skapa obalans mellan arbets-och privatliv, lönen som

ekonomiska anledningar samt samhällets och Polismyndighetens uppbackning och

OB-tillägget som organisatoriska anledningar, då det uppfattas som belöning efter prestation

och organisationens engagemang av anställda (Hayes et al., 2006).

De gemensamma faktorer som större delen av respondenterna benämner som det oattraktiva

med att arbeta som polis, ligger samtliga inom myndighetens kontroll enligt Abelsons (1987)

tidigare forskning. Polismyndigheten kan förändra lönen, arbetstiden, uppbackningen från

åtminstone Polismyndigheten och även antal poliser som utbildas och anställs. Likväl som de

kan få fler poliser att stanna genom att bemöta personalens behov vad gäller bl.a. högre löner

och en bättre arbetstid.

Vad som däremot måste beaktas i Polismyndighetens fall är att det är en statligt reglerad

myndighet som inte helt ensam kan fatta beslut, då resurser från regeringen, regeringsbeslut

och lagstiftning är något de måste förhålla sig till, vilket talar för att det finns en oförmåga till

förändring enligt Ahrne och Papakostas (2015).
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5.3.1.3 Ledningens stöd och utmaningar.

Tidigare forskning belyser hur låga nivåer av arbetsrelaterat socialt stöd och hög

arbetsbelastning hade en signifikant effekt på dålig psykisk hälsa (Hanson et al., 2016), vilket

i sig kan ses som en bidragande faktor till att poliser väljer att sluta i yttre tjänst. Samtliga

respondenter talar för vikten av socialt stöd och hur polisarbetet innebär hög arbetsbelastning.

Vid avsaknad av dessa är det stor risk att intentionen att lämna ökar, något som kan

exemplifieras med det respondent tidigare polis 1 (2021, 16 november) belyser:

“Om man jobbar i denna miljön så behöver man prata av sig och det gör inte poliser. Man lägger det i

ryggsäcken och är det inte så att någon pyser ryggsäcken vid jämna mellanrum då kommer beteendet att växa

fram. [...] Enskilda individer inom polisen, fantastiska tagna ur sammanhanget. I en grupp, med fel ledare.

Farligt. Min bild” (Tidigare polis 1, 2021, 16 november).

Citatet ovan belyser vikten av det sociala stödet och en bra ledning, då respondenten menar

att om ledningen inte är lyhörd, ser sina anställda och ger möjlighet till medarbetarsamtal om

det som händer i tjänst, så kommer ett beteende växa fram inom gruppen som i stället blir

giftig snarare än stöttande. Värt att nämna är att denna problematik var vanligare innan

ombildningen och ledningen tycks ha förändrats till det bättre enligt flera av respondenterna,

där ingen av de nuvarande anställda upplever sig ha dåliga chefer, men att det kan

förekomma som på alla andra arbetsplatser.

“Förut gick man bara på tjänsteår, äldst i tjänst. Då hade man större möjligheter än som det är idag [...] Nu ser

man mer till personliga egenskaper. Vad man har för, om man är lämplig överhuvudtaget. Det gjorde man inte

förut” (Chef 1, 2021, 18 november).

“Jag upplever att fler och fler chefer blir mer moderna i sitt ledarskap och faktiskt lyssnar till personalen och

försöker göra de bra för personalen och inte bara för sin egen karriär” (Yttre Polis 3, 2021, 15 november).

För att belysa de utmaningar som finns med att leda inom Polismyndigheten så ska ledningen

först se till samhällets och personalens behov, likväl ska mellanchefer följa ledningens beslut

och samtidigt föra talan för de behov som finns längst ned, d.v.s. yttre tjänst. Även om

mellancheferna lyckas förmedla de underordnades behov och ledningen bestämmer sig för att

tillgodose behoven, så finns en ytterligare problematik att ta hänsyn till. Nämligen trögheten

inom Polismyndigheten (Ahrne & Papakostas, 2015, s. 59-96) och hur lång tid det tar för ett

beslut att märkas av och komma ner i de olika leden:
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“Ibland kan jag bli lite mörkrädd om jag ska va ärlig, för det tar tid. Man brukar prata om ett år per varje

ledningsnivå, och jag tror att det är ganska realistiskt. Och då säger det också något om ledarskap, hur måste

man tänka. [...] man kan inte ha hur många frågor som helst. För det kommer ändå inte rinna ner. Utan plocka de

viktigaste, håll i dem och så ser vi till att jobba ner respektive ledningsnivå så att det ytterst träffar medarbetarna

på första vingen” (Chef 3, 2021, 23 november).

Enligt Ahrne och Papakostas (2015) finns en organisatorisk tröghet inom byråkratiska

strukturer vilket speglas i Polismyndigheten. Samtliga handlingar utförs av individer inom

organisationer som av olika anledningar kan göra motstånd vid förändringar. Beslut inom

Polismyndigheten kan ta tid, då det finns flertal åsikter hos individer som behöver

acklimatisera sig till förändringen beslutet innebär, innan det kan föras vidare till nästa led.

Motståndet kan möjligen handla om en oförmåga att förändras då individer längre ner i

hierarkin inte har samma förmåga att se de problem och möjligheter som ledningen gör. Vid

en kommunikationsbrist blir det svårare för individer att förstå och det leder till att

förändringen beslutet innebär går trögt. Det kan även tala för en ovilja att förändras (Ahrne &

Papakostas, 2015, s. 59-96), på grund av rädsla för försämring eller för att chefer känner en

lojalitet till sina underordnade, där förändringen beslutet innebär kommer att gå emot

personalens önskemål. Som exempelvis när ledningen fattar beslut som tillfredsställer

samhällets behov men innebär försämringar för personalen, så som ökad arbetstid på

obekväma tider.

5.4 Samhällets behov vs. personalens behov.

Det behov som finns på Polismyndigheten från samhället, är att det ska vara en pålitlig

myndighet med pålitliga poliser, med en polistäthet som i sin tur bidrar till ett tryggt

samhälle. Respondent Chef 2 (2021, 18 november) menar att samhällsdebatten kring att öka

antal poliser är fel, då det inte är det enda som behövs, utan det handlar mer om att interagera

och arbeta även på ett annat håll. Däremot handlar det om att Polismyndigheten behöver

generera resultat på ett effektivt sätt, bland annat genom att minska kriminaliteten och vara en

brottsförebyggande och ingripandeverksamhet. Det innefattar att polisers behov behöver

tillfredsställas för att arbetet ska bli kvalitativ och inte bara om att vara för fokuserad på att

generera resultat och uppnå mål. Undersökningen tyder på att personalens behov inte

tillfredsställs på så sätt att personalen stannar i den yttre tjänsten.
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Vår tolkning är att flera av de faktorer som anses oattraktiva uppstår mellan att försöka

tillfredsställa samhällets behov och personalens behov. Det vi menar är att poliser måste

förändra sig efter samhällets behov och acceptera att de kan komma att bli placerade inom ett

område de egentligen inte vill arbeta i. Likväl som de behöver acceptera att arbeta övertid och

flertal pass med obekväma arbetstider. Det är en uppoffring poliser förväntas göra och i

många fall uppnår de även sina egna förväntningar med arbetet, det attraktiva som

exempelvis ‘att göra skillnad’ och ‘bidra till samhället’, genom att uppoffra av sig själv. Vi

tolkar det som att det handlar om att hitta en balans och frågorna som väcks inom oss, är

därför; vart går gränsen till hur mycket en polis är villig att offra av sitt liv för samhället?

Vad är rimliga krav från poliserna att ställa på myndigheten och samhället samt vad är rimliga

krav från samhället och polismyndigheten att ställa på poliserna?

Vi har valt att fokusera på tre områden där samhällets och personalens behov tydligt krockar;

placeringar och omplaceringar, balans mellan arbetsliv och privatliv samt personalens

rörlighet i en trögrörlig organisation.

5.4.1 Placeringar och omplaceringar.

Vad gäller placeringar och möjlighet till omplacering är det något som lyfts i några av

intervjuerna. I samband med polisutbildningen får polisstudenterna önska en placering. Finns

den inte tillgänglig just den terminen finns möjlighet att vänta till nästa termin för att då bli

tilldelad den önskade placeringen. Det som däremot anses vara ett problem är att

Polismyndigheten inte tar höjd för att livet för polisstudenter eller poliser rent generellt kan

komma att ändras under utbildning och arbetstid:

“...det är ju flera stycken i klassen som har träffat pojkvän, de vill liksom flytta, men då kan de inte lösa det för

de har ju redan fått sitt förstahandsval (...) bara för att jag har valt [xxx], när jag sökte, så betyder det inte för det

att jag kanske ett halvår senare vill ha [xxx]. Hela min livssituation kanske har ändrats. Sånna grejer tror jag är

väldigt viktigt att de kollar, för att de ska bli smidigare” (Polisstudent 2, 2021, 25 november).

Citatet ovan går att tolka som ett behov som finns hos personalen på grund av att de är rörliga

arbetstagare som uppstått till följd av samhällets utveckling till det mer flexibla (Sennett,

1998). Respondent tidigare polis 1 (2021, 16 november) talar även för hur svårt det är att bli

omplacerad även efter utbildningen, t.ex. i samband med att en släkting insjuknar. Behov för

omplacering kan även uppstå i samband med att anställda träffar någon som bor längre bort,

något som bland annat det flexibla samhället bidragit till i och med teknikens utveckling.
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Vid önskemål om omplacering kan anställda sätta upp sig på en lista. Däremot krävs det

oftast ett utbyte med en anställd som har liknande kompetens och lön för att regionen inte ska

‘förlora’ en anställd med mer erfarenhet och kompetens än vad de får. Något som talar för en

ovilja att förändra just för att det kan innebära en försämring (Ahrne & Papakostas, 2015),

som dock kan leda till att Polismyndigheten i stället förlorar den anställda helt.

Respondenterna som nämner detta har även en förståelse för Polismyndigheten, eftersom de

måste tänka på att placera ut poliser efter samhällets behov. Genom att placera anställda efter

samhällets behov drabbas personalens behov, likväl hade samhället drabbats om anställda

blivit placerade enligt dess önskemål. En tolkning här är att när Polismyndigheten får ökad

legitimitet från samhället, minskar legitimiteten från personalen (DiMaggio & Powell, 1983).

Vad gäller det vi tidigare nämnt som bland annat respondent yttre polis 3 (2021, 15

november) och tidigare polis 2 (2021, 15 november) upplever vara problematisk, är att många

erfarna poliser väljer att gå in efter några år i yttre tjänst, bland annat med anledning av bättre

arbetstider och högre lön. I de fall som poliser valt att gå in för att sedan vilja återgå till yttre

tjänst finns en motsättning. Dels vill Polismyndigheten ha kvar den anställda i inre tjänst på

grund av dess kompetens och även för att lönen som den anställda har i inre tjänst inte går att

matcha i den yttre tjänsten. Något som talar för både en ovilja och en oförmåga att förändras

(Ahrne & Papakostas, 2015, s. 59-96).

5.4.2 Balans mellan arbetsliv och privatliv.

Arbetet som polis upplevs vara svår att få ihop med privatlivet på grund av mycket obekväma

arbetstider på kvällar och helger, oavsett om poliserna är singel, har sambo eller familj. Några

av respondenterna berättar hur de har svårt att hinna träffa kompisar, då de är lediga när andra

arbetar. En av respondenterna belyser detta genom att berätta:

“När jag var 24 år [...] jobbade jag varannan helg på lite olika arbeten. Och de va okej för när jag blev “stor” och

fick ett riktigt jobb så skulle jag inte jobba varannan helg. Nu jobbar vi fortsatt varannan och helg och till och

med ibland fyra av sex helger. Och det är klart att det sliter på familjelivet, men även för mig som är singel, att

vara ifrån mina vänner när de är lediga” (Yttre polis 3, 2021, 15 november).

Samtidigt belyser även respondent Chef 3 (2021, 23 november) att polismyndigheten behöver

lära, framförallt de nya poliserna att; “jobbar man inom polisen, då jobbar man faktiskt

kvällar och helger. För det är ju då brotten begås”.
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Vid förfrågan över vad Polismyndigheten kan göra för att fler ska stanna i den yttre tjänsten,

sammanfattar respondent Yttre polis 3 (2021, 15 november) flera respondenters svar på ett

tydligt sätt:

“Höja OB tillägget så att det faktiskt blir lönsamt att jobba där de sliter som mest och de är treskift [...] Dra ner

på arbetstiden så att IGV polis [...] får lite mer fritid. För det ju oftast fritid och pengar som är det intressanta.

[...] med de här två små incitamenten så är jag helt övertygad om att fler skulle va kvar på IG, vilket också då

ger ringar på vattnet, att när vi är fler så får vi en drägligare arbetsmiljö och med en drägligare arbetsmiljö så är

det fler som orkar att stanna” (Yttre polis 3, 2021, 15 november).

Gällande förändring av arbetstid har Polismyndigheten genomfört en pilotstudie med ett s.k.

8.2. schema, som enkelt förklarat innebär att schemaläggningen anpassas efter när personalen

behövs i tjänst. Vilket innebär att de är fler i tjänst på exempelvis kvällar och helger och

mindre i tjänst de dagar som behovet inte är lika stort. Något som tyder på att

Polismyndigheten sett till samhällets behov och strävar efter en extern legitimitet genom att

ha fler poliser ute när behovet väl finns (DiMaggio & Powell, 1983). Däremot tolkar vi det

som att Polismyndigheten inte ser till personalens behov med 8.2 schemat, då arbetstiden

redan innan innebar för mycket tid från vänner och familj. Åtminstone inte så länge

personalbristen är ett problem. För att ha en personalstyrka att fördela på ett sätt som 8.2.

schema är tänkt att göra, så krävs det även att Polismyndigheten strävar efter den interna

legitimiteten och respondent Chef 3 (2021, 23 november) berättar då hur en

arbetstidsförkortning förhandlats fram i samband med 8.2. schemat:

“En del hävdar ju då att ja men då får vi jobba mer mörk tid, som man säger. Kvällar och helger. Ah det

stämmer, men å andra sidan så, jag tror de ligger på ungefär 36 timmar på en 40 timmarsvecka, så du får ju 4

timmars arbetstidsförkortning. Vilket är uppsidan och samtidigt så säg, vad är de, var fjärde, var femte helg

måste man jobba” (Chef 3, 2021, 23 november).

Med citatet ovan tolkar vi det som att arbetet med 8.2. schemat är ett försök till att

tillfredsställa personalens behov genom att schemat innebär fyra timmars mindre arbetstid.

Frågan är om det är tillräckligt för att höja den interna legitimiteten (DiMaggio & Powell,

1983)? En tanke är att poliser redan nu får arbeta 4 av 6 helger på grund av personalbristen

enligt bland annat Yttre polis 3 (2021, 15 november). Vilket betyder att om Polismyndigheten

ska fördela resurser på det sätt som 8.2. schemat är ämnat att göra, tolkar vi det som att en
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ovilja till att förändras kan uppstå, då 8.2. schemat behöver fler poliser i yttre tjänst för att det

inte ska innebära en försämring vad gäller arbetstiden (Ahrne & Papakostas, 2015).

Vad gäller balansen mellan arbetsliv och privatliv så tolkar vi det som att det är en stor

bidragande faktor till att anställdas intention att lämna den yttre tjänsten ökar. Respondent

Chef 1 (2021, 19 november) belyser denna problematik genom att berätta:

“Vi förlorar ju mycket kvinnor när de blir mammor. Efter andra barnet så går man in [...] där kanske

polismyndigheten ska vara flexibel med arbetstider [...] så att det kanske finns lite mer variationer på arbetstider.

Sen så tror jag också, hade vi varit fler som delade på de tuffa tiderna. Då hade man inte behövt jobba varannan

jul och varannan helg” (Chef 1, 2021, 19 november).

Polismyndigheten förlorar anställda i den yttre tjänsten då arbetet krockar med familjelivet.

De anställda ‘tvingas’ lämna den yttre tjänsten på grund av omgivningsfaktorer och brist på

bl.a. flexibla arbetstider och brist på poliser. Vilket går i linje med tidigare forskning, som

menar att vissa uppdrag, som exempelvis polisens arbete, kan belasta familjerelationer och

tvinga anställda till att säga upp sig (Edwards & Rothbard, 2000; Clark, 2000).

Sennett (1998) tar även upp hur kraven på att anställda ska vara rörliga bidrar till att många

anställda tappar kontrollen över sina liv och sina familjerelationer. När ett barn kommer till

världen blir det mer viktigt för anställda att ha en god livskvalitet och arbetets mening

förlorar kraft. Då samhället även skapat en trend att vara rörlig som anställd, går det även

relativt lätt att söka sig till ett annat arbete för att det ska gå ihop med familjelivet. Antingen

börja arbeta i inre tjänst eller inom en annan organisation med bättre förutsättningar för att

hinna med familjelivet. Vidare fördes en intressant diskussion kring detta med respondent

Chef 2 (2021, 19 november), som menar att problemet vad gäller balans mellan familj-och

arbetsliv förändrats mycket de senaste åren. Vid exempelvis jul var det vanligt förut att den

som hade yngst år i tjänst var den som fick arbeta under julen, idag är det inte lika självklart:

“Då säger de som är yngst i tjänst. Varför ska vi vara här och jobba över jul? Det kan väl du göra. Eh, så att det

är ett mycket större tänk på sig själv och sin egen utveckling” (Chef 2, 2021, 19 november).

Vidare talar respondent Chef 2 (2021, 19 november) hur även föräldraledigheten förändrats

de senaste åren. Förr var det vanligt att anställda inom polisen avstod föräldraledighet för att

de inte ville lämna gruppen ensam. Gemenskapen var stor. Idag har möjligheterna till

föräldraledighet förändrats och både mamman och pappan har mycket tid att ta ut för att
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spendera med familjen och respondent Chef 2 (2021, 19 november) diskuterar kring en vanlig

problematik som uppstår av detta inom Polismyndigheten:

“Det är jättemånga som. Jag behöver vara föräldraledig hela den här perioden, jag behöver ha föräldraledigt

över jul och nyår för vi är så lustiga hos oss att vi har en tradition att vi brukar träffas på julen. (skämtsam ton).

Och då blir det. Vem ska ta det här? Amen du Kalle har ju inga barn och du Lisa har ju valt att inte ha några barn

[...] du kan väl jobba julen, och påsken och midsommar? Och ingen har frågat Lisa, för Lisas största sorg i livet

är att inte kunna få barn, och påminns av en lavett inför varje jul. Så att ah. [...] även fast vi är duktigare på att se

varandra så missar vi det, vi har en jättestor spegel så vi ser oss själva först” (Chef 2, 2021, 19 november).

Vad vi kan utläsa från ovanstående diskussion och citat så tolkar vi det som att föräldrar har

mycket mer rättigheter och personalen har ett större ego idag än förr. Vilket tyder på att andra

arbeten i samhället har utvecklats snabbare än Polismyndigheten, vad gäller balans mellan

arbets-och privatliv, på grund av den organisatoriska trögheten (Ahrne & Papakostas, 2015, s.

59-96). Något som speglas i personalens behov och krav.

5.4.3 Personalens rörlighet i en trögrörlig organisation.
I enlighet med tidigare forskning har samhället förändrats till att bli mer flexibelt, det har i sin

tur medfört ett krav på att anställda behöver bli mer rörliga för att anses vara attraktiva på

arbetsmarknaden (Sennett, 1998). Med anledning av att anställda uppfostras till att vara

rörliga och anpassningsbara medarbetare, sker en krock inom en organisation som

Polismyndigheten, som är byråkratisk och därmed innehar en organisatorisk tröghet (Ahrne

& Papakostas, 2015). Enligt respondent Yttre polis 1 (2021, 19 november) är det många

poliser som strävar efter så kallade streck på axlarna. Strecken är en symbol för den rang den

anställde har och flera respondenter har upplevelsen att många har bråttom med att klättra i

rang. Något som tyder på personalens rörlighet och behov att utvecklas (Sennett, 1998).

Något Polismyndigheten gjort, som vi tolkar är för att bemöta den rörliga arbetstagaren, är att

satsa på något de kallar karriär-och utvecklingsvägar (KUV):

“[KUV] är en del för att också känna att man vill va kvar så att inte incitamenten att utvecklas innebär att man

måste söka sig vidare. Utan [...] då har vi försökt hittat system för, hur man ska kunna utvecklas i

ingripandeverksamheten och va kvar där och också få en löneökning. Och då har man hittat ett system som vi

kallar för KUV - karriär-och utvecklingsvägar med olika [...] kompetensnivåer. Det innebär att du kommer som

ny polisaspirant och sen [...] anställs du som assistent och så får du ett antal utbildningar” (Chef 3, 2021, 23

november).
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Huruvida beslutet gällande KUV har nått ut till de anställda är dock oklart då det fortfarande

tycks finnas en brist vad gäller utveckling av karriär i den yttre tjänsten, som innebär en

löneutveckling, enligt flera av respondenterna. Respondent Yttre polis 3 (2021, 15 november)

säger i stället:

“När du kommer ut så ganska tidigt så får du spikmattan, du får MP5:an, alltså förstärkningsvapen, du får en

utbildning som heter drogtecken och symptom. [...] men det här är egentligen bara utbildningar för att du ska bli

en komplett polis. Det är ju få utbildningar som man kan söka för att exempelvis grotta ner sig för att bli en

duktigare narkotikapolis, inom ramen för att vara en ingripande polis. Ehm där har vi ju ett problem skulle jag

vilja säga. För vill man förkovra sig så får man nästan byta avdelning” (Yttre polis 3, 2021, 15 november).

Vi uppfattar det som att respondenterna Chef 3 (2021, 23 november) och Yttre polis 3 (2021,

15 november) talar om samma sak, men att de har olika upplevelser kring hur väl det

fungerar för att få fler att vilja stanna kvar i den yttre tjänsten. Vid förfrågan om yttre och inre

tjänst har lika förutsättningar vad gäller karriärmöjligheter, svarar flertalet respondenter att

deras upplevelse är att den inre tjänsten har mer förutsättningar för att utvecklas.  Respondent

Chef 2 (2021, 19 november) säger:

“Jag tycker att mycket av det svåra jobbet är där ute. I det oförberedda när du inte vet vad som händer. Men du

får mer betalt ju längre bort du går från det jobbiga. Ju längre bort desto mer får du i lön. Är det de signalerna vi

vill ge?” (Chef 2, 2021, 19 november).

Vår tolkning av de anställdas upplevelser är att Polismyndigheten är en organisation med

många olika karriärmöjligheter, men att dessa främst finns i den inre tjänsten samt att en inre

karriär tycks leda till en högre lön. Enligt respondenternas upplevelser behöver

Polismyndigheten göra mer för att bemöta personalens behov vad gäller deras rörlighet som

bidrar till anställdas ambition om att snabbt utvecklas inom sina karriärer.
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6. Avslutande diskussion.

Efter insamling av empiri som genomfördes genom intervjuer, samt efter den induktiva

kodningen av materialet, fann vi intressanta koder som resulterade i föreliggande studies

syfte, som är att; genom anställda polisers upplevelser om Polismyndighetens

personalomsättning och personalbrist, ämnar vi skapa en förståelse för faktorer som kan

tänkas påverka Polismyndighetens utmaning att bemanna den yttre tjänsten. Med en

förhoppning om att bidra till reflektioner som kan leda till tänkbara åtgärder som gynnar

samhället och anställda inom myndigheten.

I följande kapitel summerar vi undersökningens resultat och dess slutsatser relateras till syftet

med undersökningen, den tidigare forskningen, de teorier vi använt och diskuterar sedan

resultatet i förhållande till vårt metodval, för att avslutningsvis diskutera implikationer för

forskning och praktik.

6.1 Summering av resultat.

Genom anställdas upplevelser har vi nått en förståelse för vad som upplevs vara attraktivt och

oattraktivt med arbetet i yttre tjänst, enligt undersökningens urval. Det som uppfattas som

mest attraktivt är gemenskapen som samtliga talade högt om. Även faktorer som att göra

skillnad, hjälpa folk, bidra till samhället, spännande och varierande arbetsuppgifter var det

som uppfattades locka och behålla poliser till arbetet i yttre tjänst.

Det som uppfattas som mest oattraktivt är personalbristen, den obekväma arbetstiden,

uppbackning från samhället och Polismyndigheten samt lönen och då främst OB-tillägget,

som många av respondenterna menar måste höjas för att det ska resultera till att fler stannar i

yttre tjänst.

Personalbristen är dock, enligt tidigare studie som Polisförbundet (2018) genomförde och

enligt föreliggande studie, en bidragande faktor till hög arbetsbelastning, något vi uppfattar

att anställda kan tolerera fram tills det påverkar privatlivet i för stor utsträckning. När

livskvaliteten utanför arbetet bli för låg börjar anställda leta sig till den inre tjänsten eller till

en arbetsplats som innebär bättre lön och arbetstid. Men för att hitta åtgärder till

personalbristen menar vi att fokus bör riktas mot de motsättningar som, enligt föreliggande

studie, finns mellan personalen och samhällets behov. Vår tolkning är att behoven tydligt
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krockar vid placeringar och omplaceringar, balans mellan arbetsliv-och privatliv, samt på

grund av personalens rörlighet i en trögrörlig organisation.

Vid placeringar och omplaceringar kan motsättningar av behoven uppstå då personalen vill

arbeta inom en region de trivs i och där de har nära till familj och vänner. Men då samhället

behöver en polistäthet över hela Sverige, behöver poliser ibland placeras i regioner som de

helst inte vill arbeta i. Vid förfrågan om omplacering tolkar vi det från respondenterna som att

det inte är helt enkelt att byta, då utbytet ofta kräver likvärdig erfarenhet och kompetens.

Motsättningar mellan personalen och samhällets behov uppstår även vid balans mellan

arbets-och privatliv då arbetet innebär mycket obekväm arbetstid samt ett lågt OB-tillägg.

Personalen vill arbeta mindre kvällar och helger för att får mer tid med vänner och familj,

men samhället behöver att poliser arbetar mer kvällar och helger, eftersom det är då brott

normalt begås. Däremot skulle fler poliser och ett ökat OB-tillägg underlätta arbetet med att

balansera denna motsättning mellan personalen och samhällets behov.

Med diskussionen kring motsättningen mellan personalens rörlighet och organisationens

trögrörlighet menar vi att Polismyndigheten befinner sig i ett samhälle där förväntningar på

flexibilitet och gränslöshet finns, vilket uppmuntrar personalen till att bli rörlig (Sennett,

1998; Helldahl, 2008). Polismyndigheten menar vi är en trögrörlig organisation, där trögheten

blir tydlig när det kommer till bland annat dess processer för beslutsfattande (Ahrne &

Papakostas, 2015, s. 59-96).

Med den trend som finns hos anställda om att vara rörlig blir det svårt för anställda i den yttre

tjänsten att få den trögrörliga organisationen att möta deras behov, samtidigt som de ska möta

samhällets behov. Med att fler från den yngre generationen anställs kommer kravet på

flexibilitet förmodligen öka. Frågan är hur Polismyndigheten ska bemöta dessa krav utan att

tappa sin stabilitet. Vilket får oss att tänka att det är bra att förändringar i viss mån inte går för

snabbt då Polismyndigheten inte kan riskera att förlora syftet med deras existens, d.v.s.

beskydda och hålla ordning i samhället. Samtidigt riskerar Polismyndigheten att förlora sina

anställda om personalens behov inte tillfredsställs.

Undersökningen bidrar inte till några egentliga svar på vad som behöver göras för att få fler

poliser att stanna i den yttre tjänsten, utan vi belyser problematiken som vi upplever uppstår i

motsättningen mellan personalen och samhällets behov, genom att ha sett till det attraktiva

och det oattraktiva med arbetet som polis i yttre tjänst. I de diskussioner som förs i
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föreliggande studie, hoppas vi det ska leda till reflektioner över tänkbara åtgärder som gynnar

samhället och anställda inom myndigheten och vi menar att den bästa frågan att ställa inför

det arbetet är just; vart går gränsen till hur mycket en polis är villig att offra av sitt liv för

samhället?

6.2 Diskussion av relationen mellan resultat och tidigare forskning.

Med anledning av studiens syfte, letade vi till en början efter tidigare kunskap om

personalomsättning och vad som får anställda att lämna respektive stanna på ett arbete, med

syftet att jämföra den tidigare forskningen med Polismyndighetens yttre tjänst. Som tidigare

nämnt, fann vi intressanta teman efter kodningen av empirin som fick oss att ana att

samhällsutvecklingen, som bland annat bidragit till mer rörliga arbetstagare (Sennett, 1998),

kunde vara bidragande till svårigheter med Polismyndighetens bemanningsarbete.

Tidigare forskning belyser därmed den kunskap som finns kring de olika teman vi fann vid

kodningen av den insamlade empirin; personalbrist, personalomsättning, det attraktiva och

det oattraktiva, det flexibla samhället och den rörliga arbetstagaren.

Genom att föra en diskussion mellan anställdas upplevelser kring Polismyndighetens

bemanningsarbete och sätta de i relation till den tidigare forskningen, kunde vi skapa en

förståelse över vad som upplevs vara attraktivt respektive oattraktivt med arbetet i yttre tjänst.

Därefter kunde vi jämföra tidigare forskning om det flexibla samhället och den rörliga

arbetstagaren med de behov vi fann i empirin, för att skapa en förståelse för hur det påverkar

anställdas upplevelser och även bidrar till svårigheter med Polismyndighetens

bemanningsarbete av yttre tjänst. Exempelvis belyser Allvin et al., (2008) hur negativa

konsekvenser av det gränslösa arbetet handlar om en ökning av psykisk belastning och högre

risk för utbrändhet. Inom Polismyndigheten tycks den höga arbetsbelastningen bero på

personalbristen, som vi tolkar uppstår på grund av Polismyndighetens oförmåga att bland

annat tillfredsställa personalens behov (Ahrne & Papakostas, 2015). Behov som till viss del

uppstått på grund av det flexibla samhället då det gjort arbetstagaren mer rörlig (Sennett,

1998).

Ett ytterligare exempel på användning av tidigare forskning, är att vi jämför anställdas

upplevelser kring arbete och familj med tidigare forskning från Clark (2000) och Edward och

Rothbard (2000), som menar att individer formar sina miljöer och att miljön i sin tur formar

individerna som finns i den (Clark, 2000). Av den anledningen är arbets-och familjesystem
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sammankopplade, något som bidrar till att vissa uppdrag, som exempelvis polisens uppdrag,

belastar familjens relationer och tvingar anställda till att säga upp sig (Edward & Rothbard,

2000). Vilket framkommer av anställdas upplevelser i föreliggande studie då flera nämner att

många söker sig till inre tjänst eller andra arbeten i samband med exempelvis utökning av

familj eller när privatlivet belastas på grund av arbetet i för stor utsträckning.

Föreliggande studie och dess resultat kritiserar inte den tidigare forskning vi hittat, utan

används för att den tidigare förståelsen för undersökningens teman var relevanta för att skapa

förståelse för hur de ser ut inom Polismyndigheten och hur det påverkar bemanningsarbetet.

Med det menar vi att vi funnit samband mellan de olika forskningsområden vi presenterat i

kapitlet ‘Tidigare forskning’. Därmed kan det i viss mån ses som en utökning av den tidigare

forskningen då vi skapat förståelse för hur de olika temana påverkar varandra inom

Polismyndigheten. Vidare studier behöver däremot genomföras, då vårt resultat endast kan

härledas till Polismyndigheten och vårt valda urval. Med en annan organisation, eller med

andra respondenter, hade resultatet med stor sannolikhet blivit ett annat, vilket är en nackdel

med kvalitativa intervjustudier. Föreliggande studie kan därav ses som ett underlag för vidare

kvantitativa studier.

6.3 Diskussion av relationen mellan resultat och teori.

Med anledning av de teman och mönster som uppstod vid den induktiva innehållsanalysen,

valde vi teorier som kan förklara organisationers och anställdas beteende i ett samhälle som

blivit alltmer gränslöst och flexibelt. Till en början kunde vi se hur åsikter kring

personalomsättningen inom Polismyndighetens yttre tjänst skiljer sig gällande om

personalomsättningen ska betraktas som hög eller låg. Vi kunde inte hitta statistik som talade

för det ena eller det andra, utan enbart statistik för både yttre och inre tjänst. Däremot

förekommer information i Polismyndighetens årsredovisning (2020) om att extra

budgetmedel fördelats på poliser i yttre tjänst med syftet att bland annat minska den oönskade

personalomsättningen i de funktionerna. Genom att visa statistik på det totala antal poliser i

både yttre och inre tjänst kan de vinna en extern legitimitet från samhället, men även

legitimitet från personalen då det upplevs finnas fler poliser i yttre tjänst än vad det gör

(DiMaggio & Powell).

Vidare bidrog det teoretiska ramverket till en analys av anställdas upplevelser i relation till

den tidigare forskningen, som gav slutsatser som bland annat visar på hur Polismyndighetens
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tröghet bidrar till svårigheter att få legitimitet från både personal och samhälle då trögheten

bidrar till en oförmåga och en ovilja att tillfredsställa personalens behov, samtidigt som de

ska tillfredsställa samhällets behov (Ahrne & Papakostas, 2015, s. 59-96; DiMaggio &

Powell, 1983). Det teoretiska ramverket bidrog även till en förståelse för hur det flexibla

samhället uppmuntrar personalen till att bli mer rörlig och hur det i sin tur sätter krav på

Polismyndigheten, som har svårt att bemöta personalens behov. Bland annat på grund av dess

tröghet, men även för att de samtidigt ska bemöta samhällets behov (Sennett, 1998; Helldahl,

2008; Ahrne & Papakostas, 2015, DiMaggio & Powell, 1983). Det teoretiska ramverket

bidrar således till en fördjupad förståelse genom att kombinera anställdas upplevelser med

den tidigare forskningen.

Vi hade även en tanke om att använda Meyer och Rowans teori om särkoppling, som betyder

att organisationen särar på den formella och den informella strukturen, genom att de formella

fungerar som en myt med syftet att leva upp till förväntningar och bevara legitimitet och det

informella handlar mer om vad som faktiskt sker bakom stängda dörrar. Däremot fann vi inte

tillräckligt mycket koder i vår insamlade empiri för att genomföra en sådan analys och valde

därmed att begränsa oss då det endast lett till spekulationer utan grund.

6.4 Diskussion av relationen mellan resultat och metod.

Den metodologiska diskussionen för föreliggande studie har tidigare presenterats i kapitlet

‘Metod’, där vi redogör valet att genomföra en kvalitativ intervjustudie, för att därefter

genomföra en kvalitativ induktiv innehållsanalys av det transkriberade materialet och studien

behandlar även dokument från bl.a. Polismyndigheten och statistik från SCB. Följande

diskussion talar för fördelar och nackdelar med vårt metodval samt tankar över vad andra

metodval hade skapat förutsättningar för i förhållande till våra val.

Vad gäller fördelar med att genomföra en kvalitativ intervjustudie, med specifikt

semistrukturerade intervjuer, är att vi kunde skapa en större förståelse för polisers arbete i

yttre tjänst genom att tala med anställda som berör och berörs av våra valda fenomen för

denna undersökning. Då vi syfta att genomföra undersökningen genom anställdas upplevelser

behövdes en flexibel intervjumetod, som tillät respondenterna att tala fritt så att deras faktiska

upplevelser kommer fram. Något semistrukturerade intervjuer möjliggjorde. Den insamlade

empirin blev dock svår att jämföra mellan respondenterna, då somliga pratade mer om ett
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tema än andra. Något som kan utläsas i kapitlet ‘Resultat’, då exempelvis respondenterna

Yttre polis 3 (2021, 15 november) och Chef 3 (2021, 23 november) talade mycket om

personalomsättningen och dess statistik. Medan exempelvis respondent Chef 2 (2021, 19

november) talade mer om exempelvis balansen mellan arbetsliv-och privatliv.

Samtliga respondenter berörde alla teman, men vissa mer än andra och även på olika sätt.

Något som bidragit till att vi för en diskussion mellan respondenterna utifrån det som

diskuterats. En nackdel är däremot att kvalitativ forskning riskerar att bli subjektiv genom

våra tolkningar utifrån vad respondenterna nämner i intervjuerna. För att undvika detta har vi

tagit ut de delar av det transkriberade materialet som vi tolkade som mest viktigt för

intervjupersonerna. Dock är det återigen enligt vår tolkning utifrån respondenternas driv och

tonläge från intervjutillfället och det inspelade materialet.

Med snöbollsurval fick vi lättare tillträde till ett fält som anses vara svårtillgängligt. För att

inte riskera att urvalet bestod av en persons nätverk, tog vi hjälp av flera personers nätverk

vilket resulterade i föreliggande studies urval. Vi önskade intervjua tre personer från varje

respondentkategori; polisstudent, yttre polis, chef och tidigare polis, d.v.s. totalt tolv stycken.

Men det resulterade i ett bortfall på två respondenter från kategorierna polisstudent och

tidigare polis. Som tidigare nämnt kan det ha bidragit till att vi missat relevanta faktorer då

respondenter som slutat som polis belyser de faktorer som faktiskt fick de att lämna

Polismyndigheten. Likaså kan vi ha missat faktorer som visar på viljan att bli polis.

Vad gäller kodningen av material genomfördes den som tidigare nämnt med en konventionell

(induktiv) kvalitativ innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005), vilket är det som möjliggjorde

vårt resultat. Genom att vara öppen och tillåta materialet tala för sig själv kunde vi hitta koder

som handlade om personalen och samhällets behov, vilket även blev vårt slutgiltiga resultat,

då vi fann det mest intressant och mest outforskat. Hade vi genomfört kodningen av

materialet på ett deduktivt sätt hade vi möjligen missat faktorer som talar för personalen och

samhällets behov, eftersom en deduktiv kodning av material görs efter den tidigare forskning

och teorier som finns om de valda fenomenen (Hsieh & Shannon, 2005). Syftet med vår

studie var inte heller att kritisera den kunskap som finns, utan att skapa en djupare förståelse

och därav var induktiv kodning av material det mest lämpliga i vår undersökning.
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Vi vill avslutningsvis belysa att med en kvalitativ intervjustudie som denna är det inte möjligt

att generalisera slutsatser på populationer, utan resultatet för föreliggande studie berör

Polismyndigheten och dess urval. Ett genomförande av en liknande studie på

Polismyndigheten med ett liknande urval, hade inte nödvändigtvis gått att jämföra, på grund

av riskerna för subjektivitet, vilket är en av studiens begränsningar.

6.5 Implikationer för vidare forskning och praktik.

Föreliggande studie speglar en bild av Polismyndighetens utmaning med att bemanna den

yttre tjänsten och bidrar till ökad förståelse och kunskap om ämnet. Med hjälp av anställdas

upplevelser från olika hierarkiska nivåer, tidigare forskning och valda teorier belyser

undersökningen de utmaningar och svårigheter som finns när det kommer till

bemanningsarbetet i yttre tjänst. Genom att se till personalen och samhällets behov har

studien analyserat anställdas upplevelser i förhållande till det flexibla samhället, som i sin tur

bidragit till alltmer rörlig personal på arbetsmarknaden. Studien har även analyserat

Polismyndighetens förhållande till det flexibla samhället med sin trögrörliga

organisationsstruktur och skapat en förståelse för varför trögheten uppstår och varför

Polismyndigheten är trög samt viss kunskap till varför den även måste vara trög.

Det i sin tur har lett till ny kunskap vad gäller faktorer som påverkar Polismyndighetens

bemanningsarbete och anställdas upplevelser, över vad som är attraktivt och oattraktivt med

arbetet i yttre tjänst. Med en förståelse för Polismyndighetens tröghet och varför trögheten

uppstår samt med en förståelse för personalens rörlighet och vad det är som driver

rörligheten, hoppas vi undersökningen bidrar till reflektioner från olika områden inom

samhället, som kan leda till åtgärder som gynnar både samhället och anställda inom

myndigheten. Vi anser att föreliggande studie bidrar till intressanta resultat och att den kan

bidra till diskussioner i samhället och inom Polismyndigheten. En kvantitativ studie med

inspiration av vår studie kan även bidra till mer statistiskt signifikanta resultat och därmed

bidra till en större förståelse för hur det ser ut i den större populationen.

En ytterligare reflektion är huruvida det råder en kommunikationsbrist inom

Polismyndigheten, i dess hierarkiska struktur och hur det i sin tur bidrar till ytterligare

utmaningar. I föreliggande studie finns det skilda meningar vad gäller exempelvis karriär-och

utvecklingsvägar (KUV). Vissa respondenter menar att arbetet med KUV bidrar till anställdas

möjlighet att utvecklas och få en löneökning inom den yttre tjänsten. Andra menar att det inte
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finns bra förutsättningar för att utvecklas och att KUV endast handlar om att utvecklas till att

bli en färdig polis. Den oklarhet som finns gällande det är om arbetet med KUV är nytt och

kanske ännu inte nått ut till de yttre leden, eller om det finns en okunskap gällande vad KUV

faktiskt innebär. Vidare studie skulle därför kunna undersöka Polismyndighetens

kommunikation, men även dess beslutsprocesser för att skapa ytterligare förståelse för

Polismyndighetens tröghet och genom det hitta nya arbetssätt för att bli mer effektiva i sitt

arbete att exempelvis tillfredsställa personalens behov.

Framtida forskning skulle även kunna utgå från föreliggande studie, men däremot använda

sig av en annan metod för att fördjupa sig ytterligare. I enlighet med studiens syfte hade en

kvalitativ metod som exempelvis fokusgrupper skapat förutsättningar för anställda att tala om

deras upplevelser om Polismyndighetens utmaning att bemanna den yttre tjänsten. Med en

sådan metod hade en eventuell kommunikationsbrist blivit tydlig. Nackdelen med en sådan

metod är dock att respondenter kanske inte vågar tala helt öppet och ärligt på grund av

exempelvis grupptryck. Ett möjligt sätt att göra en sådan studie, är att dela upp personer i

olika grupper som tillhör samma hierarkiska nivå, för att därefter jämföra empirin mot

varandra. Det vi tänker är att fördelen skulle vara den möjlighet fokusgrupper ger vad gäller

att alla får möjligheten att beröra samma tema, något som uteblev i vår studie då vissa

respondenter pratade mer om ett tema på grund av sina intresseområden. Vi hade gärna velat

ha möjligheten att gå tillbaka till respondenterna vi intervjuat för att ta upp teman som andra

respondenter efter tog upp, för att få fler perspektiv och upplevelser kring samma tema.

Avslutningsvis vill vi nämna att föreliggande studie inte är exklusiv för Polismyndigheten,

utan kan även tillämpas på andra organisationer för att skapa förståelse för svårigheter som

uppstår vid bemanningsarbete på grund av personalen och samhällets behov. Vidare studier

skulle då kunna belysa tänkbara åtgärder för att lättare balansera behoven genom att använda

sig av teorier som handlar om hur organisationer styr, leder och motiverar sin personal.
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Bilagor.

Bilaga 1. Intervjuguider.

Varje intervju inleddes med att läsa upp följande text:

Vi kommer att intervjua er för vår undersökning där vi syftar till att synliggöra problemet

med polismyndighetens personalbrist och personalomsättning. Vi har valt att fokusera på den

yttre verksamheten, där vi vill belysa de grundläggande problemen som måste åtgärdas för att

få personal i den yttre tjänsten att stanna kvar.

Denna intervju med er kommer att spelas in och därefter transkriberas, d.v.s. skriva ner allt

ord för ord, för att kunna använda intervjun som källa till vår undersökning. Ingen annan än

vi, Sofia och Emmely, kommer ha tillgång till ljudinspelningarna eller det transkriberade

materialet.

Ni kommer att vara anonyma genom hela arbetet, där vi enbart nämner er befattning så länge

det inte röjer er identitet. Ni kan även när som helst avbryta er medverkan och ni behöver ej

heller ge en förklaring till det. Känns allt det här bra för er?

Bilaga 1.1. Intervjuguide för kategori Polisstudent.

● När insåg du att du ville bli polis och kan du förklara varför?

● Vart är och gör du just nu inom polismyndigheten?

● Vilka förväntningar och förhoppningar har du för yrket?

● Vart vill du jobba inom myndigheten (yttre eller inre)? - Motivera ditt svar.

○ Varför - vad är det som lockar mest?

○ Ev. följdfråga - Hade du velat arbeta kvar inom den yttre tjänsten om den haft

samma förutsättningar som den inre?

● Vad ser du mest fram emot med arbetet som polis?

● Finns det något du inte ser fram emot?

● Har du någonsin tvekat över ditt val? Varför - varför inte?

● Upplever du att det finns möjligheter på din arbetsplats för att utvecklas? Ge

exempel. Är det några möjligheter du saknar? Om ja, vilka?
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● Vad tror du är främsta anledningen till att man slutar som polis i yttre tjänst?

● Vad tror du man kan göra för att minska personalomsättningen i yttre tjänst?

Bilaga 1.2 Intervjuguide för kategori Yttre polis.

● När insåg du att du ville bli polis och kan du förklara varför?

● Vilka förväntningar hade du på yrket? - Hur väl tycker du de stämmer in på det

verkliga arbetet?

● Vad arbetar du med idag? - Trivs du? - Är du nöjd? - Finns det någon baksida med

arbetet? - Varför/varför inte?

● Vad är viktigt för dig för att klara av arbetet?

● Upplever du att du är en betydelsefull del av verksamheten?

● Ser du dig själv arbeta kvar inom 5 år? - motivera ditt svar.

● Finns det något som gjort att du funderat på att sluta som polis i yttre tjänst? - T.ex.

arbeta i inre tjänst eller helt utanför myndigheten?

● Upplever du att det finns möjligheter på din arbetsplats för att utvecklas? Ge

exempel. Är det några möjligheter du saknar? Om ja, vilka?

● Vad tror du är främsta anledningen till att man slutar som polis i yttre tjänst?

● Vad tror du man kan göra för att minska personalomsättningen i yttre tjänst?

● Hur tycker du att man ska attrahera fler till polisyrket?

● Tycker du att yttre och inre tjänst har samma förutsättningar vad gäller

karriärmöjligheter?

○ Om nej - Om förutsättningarna för yttre och inre varit densamma, hade du

tänkt annorlunda då?

Bilaga 1.3 Intervjuguide för kategori Chef.

● Kan du berätta kort vad du arbetar med idag och kort om din väg dit?

● När insåg du att du ville jobba inom polismyndigheten och kan du förklara varför?

● Vilka förväntningar hade du på yrket? - Hur väl tycker du de stämmer in på det

verkliga arbetet?

● Vad tror du är viktigt för att anställda ska klara av arbetet?
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● Vad tror du är främsta anledningen till att man slutar som polis i yttre tjänst?

● Vad tror du man kan göra för att minska personalomsättningen i yttre tjänst?

● Hur tycker du att man ska attrahera fler till polisyrket?

● Tycker du att yttre och inre tjänst har samma förutsättningar vad gäller

karriärmöjligheter?

○ Om nej - Om förutsättningarna för yttre och inre varit densamma, hade du

tänkt annorlunda då?

Bilaga 1.4 Intervjuguide för kategori Tidigare polis.

● När insåg du att du ville bli polis och kan du förklara varför?

● Vilka förväntningar hade du på yrket? - Hur väl tycker du de stämmer in på det

verkliga arbetet?

● Berätta kort om din tid som anställd som polis.

● Vilken tjänst/befattning/funktion hade du när du slutade som polis?

● Kan du berätta varför du valde att sluta som polis?

○ Kändes ditt jobb meningsfullt?

○ Upplevde du att du fick bekräftelse av dina arbetskamrater/chef?

○ Upplevde du att du var en betydelsefull del av verksamheten?

● Finns det något som kan göra att du börjar arbeta som polis igen?

● Vad tror du är främsta anledningen till att man slutar som polis i yttre tjänst?

● Vad tror du man kan göra för att minska personalomsättningen i yttre tjänst?

● Hur tycker du att man ska attrahera fler till polisyrket?

● Tycker du att yttre och inre tjänst har samma förutsättningar vad gäller

karriärmöjligheter?

○ Om nej - Om förutsättningarna för yttre och inre varit densamma, hade du

tänkt annorlunda då?
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Bilaga 2. Informationsbrev.

Uppsala Universitet, Sociologiska institutionen.

Hej!

Vi skriver till er idag med anledningen att ge information som berör den intervju vi tidigare

varit i kontakt med er om, som planeras äga rum den XXX på/genom XXX.

Vi är som tidigare nämnt två studenter, Sofia Lejon och Emmely Gobena Nilsson, som

kommer att hålla i intervjun med er. Vi skriver vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid

Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet.

Med vårt examensarbete syftar vi till att skapa en förståelse över de möjliga faktorer som

ligger bakom Polismyndighetens personalomsättning genom att ta del av polisanställdas

erfarenheter. Vår förhoppning är att ge ett nytt perspektiv med vår studie, som kan bidra till

att hitta tänkbara åtgärder för att minska personalomsättningen.

Vi önskar därför att ni medverkar i en intervju då vi tror att er erfarenhet och er upplevelse av

det polisiära arbetet kan bidra till intressant information för vår undersökning. Data samlas in

genom intervjuer som vi räknar med kommer att ta runt 30-40 minuter. Vi har utformat ett par

frågor inför intervjutillfället, men målet är främst att prata om era erfarenheter av polisarbetet

samt era åsikter och upplevelser kring personalomsättning inom myndigheten. Vi kommer att

spela in intervjun för möjligheten att transkribera det som sägs. När vi väl transkriberat

materialet kommer inspelningen att raderas.

Deltagandet är naturligtvis frivilligt där ni när som helst utan särskild förklaring kan avbryta

er medverkan. Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare

kommer åt det under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras d.v.s att ni kommer

förbli helt anonyma. Det insamlade materialet kan komma att förvaras digitalt, men förvaras

då på så sätt att endast vi och handledare kommer åt det. Materialet kommer vidare att

analyseras och publiceras i form av en C-uppsats vid den sociologiska institutionen.

Vänligen kontakta oss om ni har några frågor eller funderingar.

Återkoppla gärna så att vi vet att ni tagit del av informationen.

Med vänliga hälsningar,

Sofia Lejon & Emmely Gobena Nilsson.
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Student: Sofia Lejon.

Telefon: 072 - xxx xx xx

Mail: sofia.lejon@me.com

Student: Emmely Gobena Nilsson.

Telefon: 070 - xxx xx xx

Mail: louisemmely@gmail.com

Handledare: Hannes Landén.

Mail: hannes.landen@soc.uu.se
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