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Sammanfattning 

Med utgångspunkt i de senaste årens uppmärksamhet kring den svenska Polisen och de konflikter 

som uppstått mellan arbetsgivare och arbetstagare väcktes ett intresse att studera vad som låg 

bakom dessa problem. Det visade sig att merparten av de problem som uppstått grundade sig i att 

anställda uppträtt på sätt som inte ansågs gynnande för organisationen och dess förtroende hos 

allmänheten. Studien ämnar besvara frågor kring hur Polisen som organisation formar sina 

anställda med utgångspunkt i teorier om identitetsarbete. 

 

En kvalitativ undersökning genomfördes med studier av organisatoriska dokument och genom 

semistrukturerade intervjuer. De intervjuade består av personer verksamma inom den svenska 

Polisen. Dessutom intervjuades personer från svenska Polisförbundet, det fackförbund som 

organiserar närmast alla Sveriges yrkesverksamma poliser. 

 

I resultatet framkom indikationer på, utifrån de teoretiska begrepp som har valts för studien, att hur 

individerna formar sina identiteter är relativt individuellt. Dessutom tycks individerna påverkas 

mycket av sina kollegor, kanske snarare mer än av organisationens ledning.  Hur information 

förmedlas ut i organisationen framställdes dessutom som vag av de intervjuade. I diskussionen 

behandlas vidare hur identitetsstyrning tar sig uttryck inom Polisen samt på vilket sätt de anställda 

ser på arbetet med sina egna identiteter i relation till yrket polis. 

 
Nyckelord: identitetsarbete, identitetsstyrning, poliser, gränsdragning, socialisering 
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Abstract  
 
About the Swedish police organization and its identity work 
 
During the last few years, there has been a growing interest in the Swedish police. This interest was 

triggered as the Police organization attempted to dictate what was appropriate when it came to 

employee behavior outside of work. This essay intends to answer questions regarding how police 

employees shape their own identities in order to accommodate the requirements of their profession.  

 

A qualitative method has been used, using documents and semi structured interviews. A total of 

eight people have been interviewed. 
 
The results indicated that the organization, in some ways, want to regulate their employees. A few 

hands-on methods exist, they are however too vague to be regarded as present in the day to day 

work of employees. The police organization does not offer clear guidelines and it is up to the 

employee to determine their own individual identity. Overall, there is more impact on individuals 

behavior from colleagues than from Police policy. In summary, we will examine the Swedish police 

organization with reference to theories about identity work in organizations and in relation to the 

empirical data. 

 

Keywords: identity work, identity regulation, police, work - life conflict, socialization	  
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Förord  
Vi vill rikta ett hjärtligt tack till de personer som gjort denna uppsats möjlig att skriva. Ett stort tack 

till de poliser som tog sig tid att medverka och för det trevliga bemötande vi fått varje gång vi 

besökt organisationen. Tack även till ordförande Lena Nitz som gav oss en inblick i polisförbundet 

och dess relation till Polisens organisation. Vi vill dessutom passa på att tacka de personer som 

kommit med bra kommentarer under skrivandets gång, något som har underlättat att föra vårt arbete 

framåt. Ett särskilt tack till vår handledare Michael Allvin. 
 

M.Björkegren och A.Lundén 
Uppsala, januari 2014 
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1. Inledning 

I en artikel i Dagens Nyheter (Wettre, 2009, 11 augusti) beskrevs konflikten mellan Polisen och tre 

polismän anställda vid Polisen i Västerbottens län. Polisstyrelsen ansåg att de tre polisernas 

politiska engagemang skulle kunna komma att skada allmänhetens förtroende för polisväsendet och 

ville därför att de skulle avsäga sig sina politiska uppdrag. Poliserna menade samtidigt att rätten att 

engagera sig politiskt är en rättighet enligt grundlagen men även att de genom sitt engagemang mött 

organisationens krav på att vara “mer synliga och närvarande i samhället” (ibid). Vid förhandling i 

Arbetsdomstolen bedömdes det politiska engagemanget inte vara av sådan art att det kunde anses 

vara förtroendeskadligt med tanke på att deras engagemang låg i allmänhetens intresse. 

Polismyndighetens beslut om icke tillåten bisyssla hävdes därför av Arbetsdomstolen 

(Arbetsdomstolens dom nr 83/11 i mål nr A 178/09). 

 

Efter ovan nämnd händelse har dock flera liknande scenarion dykt upp. Ett antal fall där Polisen 

ansett att dess anställda gjort sig skyldiga till olika typer av aktiviteter som kan anses skada 

allmänhetens förtroende för myndigheten har tagits upp till förhandling i Arbetsdomstolen. Dessa 

fall har dessutom riktats mot alla tänkbara nivåer i organisationen; alla ifrån “vanliga” poliser, till 

inspektörer, polischefer, kanslisekreterare och assistenter har tagits upp för granskning. Fallen har 

ett brett spektrum och handlar om allt från bloggande på fritiden, olämplig användning av det 

sociala nätverket Facebook, bloggande och politiskt engagemang. Rikspolisstyrelsen har under 

tiden dessutom utgivit en skrift om bisysslor och bedömning av dessa. Det poliserna gör på sin 

fritid verkar vara av allt större intresse för organisationen.  

 

1.1 Problemområde 

Att integrera individen i organisationen och få denne att bli ett med organisationen har blivit allt 

viktigare i arbetet med personal. Ett sätt att göra detta på är att integrera individen i en grupp med 

gemensamma normer och värderingar. För att bibehålla dessa normer blir alla beroende av varandra. 

I och med att man skapar ett beroende hos individen möjliggör det också skapandet av en identitet. 

 

På senare tid har arbetsledningen förändrats från att tidigare handla om ett byråkratiskt maktverktyg 

till att handla mer om en indirekt ledning av de anställda i organisationen. Vad som kan te sig som 

en minskad organisatorisk styrning handlar alltså i själva fallet om en förskjutning av den direkta 
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styrningen. Den tidigare, mer direkta styrningen har mer och mer övergått till att styra individen 

mot självstyrning och självreglering. En del av denna självreglering berör individens identitet och 

hur organisationen ämnar styra denna för att passa in i den mall som satts upp för organisationens 

anställda; anställda som strävar mot att genom sitt handlande uppfylla organisationens mål och 

syften. Samtidigt blir personalen och hur den beter sig ett sätt att forma organisationens bild utåt 

och påverka det varumärke som varje organisation kan sägas inneha.  

 

Polisens organisation kan anses skilja sig en hel del från resten av arbetslivet, främst vad gäller den 

till synes klara gränsen mellan arbete och fritid. Poliser har, i och med den tydliga symbolen som 

uniformen utgör, en klarare gränsdragning än andra yrkesområden när det kommer till att vara i 

tjänst eller inte. För att tydliggöra; det skulle kunna resoneras att när polisen har uniform på sig är 

denne i tjänst, när denne inte är i tjänst så är uniformen inte heller på. Samtidigt kan polisen som 

organisation inte anses vara helt utan påverkan från den förändring som skett inom personalarbetet 

och det nya arbetslivet, trots den till synes klara gränsen mellan jobb och det privata. Det allt större 

antalet tidningsartiklar som behandlar ämnet och den ökande mängden fall som tas upp i 

Arbetsdomstolen vittnar om detta. Dagens moderna styrning verkar alltså ha påverkat Polisens 

organisation och det verkar finnas en vilja att styra individen även utanför tjänsten och sätta 

avgränsningar för vad som är rätt och vad som är fel. Av intresse är alltså att gå in djupare på 

Polisens organisation och undersöka hur de anställda formar sina identiteter, dels utefter de krav 

och förväntningar som organisationen ställer på dem, dels utifrån den grad av kontroll de anser att 

de själva har i sitt yrke. 

 

1.2 Studiens syfte 

Syftet för studien är att undersöka hur formandet av anställda polisers identiteter ser ut. Både 

polispersonalens eget arbete med identitetsskapande men även polisorganisationens eventuella 

påverkan kommer att undersökas.  

 

1.3 Frågeställning 

● På vilket sätt arbetar Polisens organisation med identitetsarbete hos sina anställda, finns det 
tecken på att man använder sig av identitetsstyrning? 

● Hur arbetar poliserna med att forma sig själva och sin identitet som polis?  
● Hur informeras de anställda om de krav och förväntningar som ställs på dem? 
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1.4 Uppsatsens disposition 

Efter en bakgrund till problemområdet och information om vad som väckt intresset hos forskarna 

att genomföra studien inleds uppsatsen med ett kapitel om tidigare forskning inom området. 

Därefter fokuseras studien till en vald teori där mer klara begrepp förklaras och varför dessa är av 

vikt för studien av Polisens organisation. Metodavsnittet beskriver tillvägagångssätt, processen 

kring kodning av materialet, antalet informanter, etiska överväganden samt en metoddiskussion 

som berör det urval som gjorts, intervjuernas genomförande samt det valda ämnet för studien. 

Därefter presenteras resultatet tillsammans med forskarnas tolkningar, som följs av ett 

diskussionsavsnitt där koppling till teorin görs. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning.   

 

2. Tidigare forskning 

I detta kapitel samlas material om den tidigare forskning som bedöms som relevant för studiens 

valda syfte. Materialet som presenteras under denna rubrik ämnar ge en förförståelse och visa 

vilken forskning som kan anses viktig för att ringa in den aktuella studiens problemområde. 

Forskning som beskriver hur problem med att dra gränser mellan arbete och fritid kan ses ur ett 

perspektiv av personalledning och identitetsarbete. Det är genom den tidigare forskningen som det 

som valts att undersöka kan sättas in i ett tydligare och större sammanhang. Den tidigare 

forskningen kommer följaktligen att belysa den problematik som finns i och med ett förändrat 

arbetsliv med ett större krav på individen, där gränserna mellan arbete och privatliv blir allt mindre 

tydliga och där värderingar och normer synonyma med organisationens är av allt större vikt. Hur 

individen integreras allt mer i organisationen och hur skapandet av en organisatorisk identitet 

möjliggörs tas även upp i den tidigare forskningen. Dessutom överblickas hur de isomorfa 

processerna bidrar till att forma och reproducera de organisatoriska kulturerna samt hur individers 

eget identitetsformande ter sig. Kapitlet avslutas med forskning som behandlar särskilt Polisens 

organisation. 

 

Insamlingen av tidigare forskning har skett genom litteratur och vetenskapliga artiklar. En 

medvetenhet finns att detta enbart är ett försök till att ge en överskådlig vy av den tidigare 

forskning som finns och inte en redovisning av all relevant forskning inom det valda området. 
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2.1 Dagens organisationer 

För att få en förståelse om ämnet ur ett vidare perspektiv går studien in på forskning som behandlar 

en ny typ av arbetsplats som vuxit fram under de senare åren. Denna “nya” arbetsplats skriver 

Allvin et. al. (2006) om i boken “Gränslöst arbete - socialpsykologiska perspektiv på det nya 

arbetslivet”. Författarna tar upp olika vägar att använda sig av för att uppnå flexibilitet, vilket är en 

sak som karaktäriserar “det nya arbetslivet” (Allvin et. al., 2006, s.52). Dessa vägar går via 

förtroende och utbytbarhet. Flexibilitet genom förtroende innebär, enligt författarna, att ansvaret för 

arbetet delegeras till medarbetarna själva i allt större utsträckning. Den andra vägen, flexibilitet 

genom utbytbarhet, beskrivs av författarna, som då organisationen inte är beroende av individen. 

Organisationen gör sig oberoende av de enskilda medarbetarna (ibid). Med hjälp av olika 

instrument kan sedan flexibilitet uppnås. 

 

Den ökade flexibiliteten på marknaden har dessutom fört med sig en större konkurrens. 

Traditionellt har marknadsföring av produkter varit det centrala i uppbyggnaden av organisationers 

varumärken. Røvik (2008) beskriver i sin bok “Managementsamhället”, hur det i och med 

samtidens organisatoriska trender skett en förändring i vad som bygger upp varumärken. I sin 

studie har Røvik beskrivit de trender och idéer som finns om organisationer och hur dessa ska 

drivas. Ett av kapitlen behandlar organisationers så kallade omdömeshantering och hur 

organisationer för att bli framgångsrika bör ägna sig åt att påverka sin självpresentation. Från att ha 

setts som något nästintill fult, som inställsamt och ett slöseri av resurser har nu organisationers 

medvetenhet om att deras profiler, eller varumärken, är något som aktivt måste skapas blivit en 

självklarhet, skriver Røvik (2008, s.167). Från att organisationers image i princip uteslutande vilat 

på så kallad produktbranding, alltså att varumärket bygger på diverse konsumtionsvaror, har 

utvecklingen istället gått mot att själva organisationen är varumärket. Sammanfattningsvis har det 

alltså gått från fokus på produkter till fokus på organisationerna i sig (ibid, s. 169). 

 

Författaren beskriver vidare att idag måste organisationer förhålla sig till en mängd olika aktörer - 

både interna och externa. Det är inte längre enbart kunder som ger utlåtanden om ett företags 

produkter eller tjänster som har inflytande på en organisations anseende utan Røvik menar att här 

får även aktörer som media, intresseorganisationer och ägare räknas in (Røvik, 2008, s.165). För att 

vara övertygande måste organisationer ständigt visa på att de kan leva upp till de krav som ställs på 
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dem. Detta gör de genom att anta vissa strukturella komponenter, procedurer och rutiner som ligger 

rätt i tiden när det kommer till vad som räknas som tecken på exempelvis rationalitet och 

progression (Røvik, 2008, s.20f). 

 

Ytterligare en beskrivning på hur arbetslivet har förändrats behandlar Allvin et. al (2006). 

Författarna menar att förändringen kan ha en förklaring i att arbetet inte längre har de absoluta 

ramarna i tid och rum. De traditionella formerna kan sägas, mer eller mindre, ha förvunnit. Dock 

behöver det inte bara vara arbetet som invaderar på fritiden utan det kan också vara tvärt om (Allvin 

et. al., 2006, s.122-123). Allvin et. al. (2006) beskriver vidare i boken “Gränslöst arbete - 

socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet” hur gränsen mellan arbete och fritid inte har 

ett lika tydligt mönster idag som för flera år sedan (ibid, s.103). Dock är individer angelägna om att 

särskilja dessa på sina egna sätt i och med att det blir mer och mer påtagligt hur arbetet “flyter” in i 

privatlivet och vice versa. Individer arbetar nu allt mer på oregelbundna tider och använder sig av 

exempelvis flextid. Inom området service och tjänster har också tillgängligheten ökat enormt (ibid). 

I och med Internet och via ny teknik kan allt fler vara tillgängliga var och när som helst. Gränsen, 

mellan arbete och fritid, som tidigare varit relativt tydlig luckras upp (ibid, s.104). I och med en 

ökad flexibilitet och på så vis också ett ökat ansvar på den enskilda individen ligger det på var och 

en att kunna upprätthålla en situation som fungerar både privat och på arbetet (ibid). Något som för 

studien är relevant vid en närmare undersökning av polisernas identitetsarbete då relationen arbete 

och fritid kommer behandlas.  

 

2.2 Bilden utåt av företaget - organisationens varumärke 

Røvik (2008) beskriver hur organisationer vinner legitimitet, vilket Røvik vidare beskriver som 

organisatoriskt omdöme. Det organisatoriska omdömet kan förklaras som graden av förtroende för 

och acceptans av den specifika organisationen som aktörer i omgivningen har, något som Røvik 

menar har en betydande effekt i organisationens resultat (Røvik, 2008, s. 166). Följaktligen, menar 

författaren, finns det en insikt om att en organisations omdöme är en produkt av åsikts- och 

tolkningsprocesser gjorda av omgivningen. Detta i sin tur gör att det omdöme som finns kan 

påverkas och förändras till både det bättre och det sämre beroende på hur organisationen väljer att 

agera (ibid, s.166). Fokuset på hur ett varumärkes profil byggs har skiftat från att byggas upp av 

produkter till att utgöras av organisationens identitet och kärnvärden, det har gått från konkret till 
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mer abstrakt (Røvik, 2008, s.169). Anledningen till att detta mer abstrakta arbete med 

organisationers profil har slagit så stort är de antagna, och i viss mån fastställda, positiva effekterna 

som det har (ibid). Det varumärke som en organisation utgör har i många fall en självständigt 

värdeökande effekt och kan öka förtroendet för de aktörer som har intresse i organisationen (ibid, 

s.170). 
 

2.3 Att integrera individen i organisationen 

De anställda förväntas i dagens organisationer, som tidigare beskrevs, vara mer flexibla. För att 

kunna förstå av vilka orsaker bör arbetsgivarens motiv tas med i bilden. Arbete och familjeliv 

tenderar att flyta in i varandra, vilket Allvin et. al. (2006) anser skulle kunna vara följden av att 

arbetsgivaren faktiskt lagt upp en medveten strategi. ”Att aktivt involvera de anställdas hela liv i 

arbetet är nämligen inte bara ett sätt att få mer arbete utfört. Det kan även vara ett sätt att ta 

arbetstagarnas engagemang i anspråk” (Allvin et. al., 2006, s.121f). Även Aurell (2001) menar att 

genom att fokusera på de processer som kan sägas finnas bakom skapandet av anställdas identiteter 

kan man identifiera aktörerna bakom formandet av individernas identiteter inom organisationen 

(Aurell, 2001, s. 13). Det som Aurell menar är intressant att undersöka är följaktligen; Vilka står 

bakom skapandet av de kontextuellt bundna normerna i en organisation och varför? Denna fråga är 

central i studier om identitetskonstruktion i organisationssammanhang (ibid, s. 21). 

 

2.4 Reproducerande processer 

Zondra & Hurst (2009) beskriver hur organisationskulturer fungerar som ett socialt lärandesystem 

inom vilket man försöker forma värderingar och normer hos de anställda. Det skapas en kultur 

inom vilka delade erfarenheter, normer och antaganden produceras, reproduceras och fungerar som 

styrande för medlemmarna. I och med social kontroll skapas ett självstyrande beteende hos 

individen som syftar till att känna samhörighet med organisationen i stort. Genom detta kan 

organisationen försöka styra den enskilde individen till att i sitt handlande begränsa sig till 

valmöjligheter som strävar åt samma riktning som organisationen. Dessa krafter, eller isomorfa 

processer, – tvingande, normetiska samt mimetiska – är medel för att föra organisationskulturen 

med dess normer och värderingar vidare (Zondra & Hurst, 2009, s.39). 
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Isomorfa processer påverkar inte enbart de interna processerna. Varje kultur formas och anpassar 

sig även efter de externa påtryckningar som finns riktat mot den specifika organisationen (Zondra 

& Hurst, 2009, s.43). Processerna karaktäriseras av att de formar en typ av regelsystem till vilket 

organisationer måste förhålla sig om de vill få stöd även utifrån. Att organisationer följer dessa 

regler har alltså inte så mycket att göra med att förbättra “pengaresultatet” per se, utan snarare om 

att få omgivningens stöd och på så sätt öka chansen för överlevnad (ibid, s. 40) Dessa processer kan 

emellertid påverka, och gör i regel det, hur organisationen styrs internt (jämför med Røvik, 2008, i 

2.2). 

 

Författarna beskriver hur de normativa processerna inom en organisation uppkommer ur vad som 

kallas professionalism. Denna gemensamma uppfattning ger medlemmarna som präglas av denna 

professionalism ett tänk om ”Hur man gör/hur saker skall göras” blir något som tas för givet av de 

individer som berörs av det. Denna gemensamma mening fungerar som en sammanhållande kraft i 

organisationen och skapar en homogenitet bland dess medlemmar. Redan i rekryteringsfasen sållas 

därför de personer bort som anses vara för annorlunda för att kunna passa in i organisationens mall 

för individer (Zondra & Hurst, 2009, s.50). 

 

En nyanställd har inte full insikt i de interna normer som finns på en arbetsplats; vad som räknas 

som acceptabel jargong, klädsel och så vidare. Dessa normer kan heller inte helt behandlas i skrivna 

styrdokument, manualer eller policys. Bryter individen mot de oskrivna reglerna kan det leda till att 

gruppen bestraffar individen på olika sätt, vilket i princip lämnar individen med valet att härma de 

andra eller att lämna organisationen. Härmandet innebär att det önskvärda beteendet reproduceras i 

organisationer (ibid). 

 

De tvingande krafterna kommer däremot av mer tydliga kontrollmedel som exempelvis lagar och 

regler, policys, och andra fysiska artefakter. De innefattar tydliga samband med konsekvenser som 

belöningar eller sanktioner (ibid, s.46).  

 

2.5 Organisationsidentitet 

Boken “Hur moderna organisationer fungerar” (Jacobsen & Thorsvik, 2002) förklarar hur det 

under 1980- och 1990-talen växte fram en forskning som fokuserade på tillhörighet inom 
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organisationer. Just dessa beteendeformer ansågs, från organisationernas sida, vara önskvärda då en 

starkare känsla av tillhörighet hos individen bidrog till att en förpliktelse gentemot arbetet från just 

individens sida skapades. Just begreppet tillhörighet handlar om identifiering. Att varje individ 

skulle identifiera sig med organisationers värderingar och mål var alltså något som växte under 

denna tid (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s.299). 

 

Företagsledningen kan med hjälp av skapandet av en organisationsidentitet få möjlighet att forma 

de anställda som organisationen önskar (Aurell, 2001, s.15-19). Den organisationsbaserade 

identiteten innefattar till stor del individens frågor om vem denne är och vad som förväntas av 

denne inom ramen för organisationen (ibid, s. 23f). Genom att närmare undersöka en specifik 

organisation, arbetsuppgifter och de yrken som där finns går det att utröna vilka komponenter som 

identiteterna är uppbyggda av och vilka processer som konstruerar dem (ibid, s. 31f). Aurell 

behandlar även, i en del av sin doktorsavhandling ”Arbete och identitet – om hur städare blir 

städare” (2001), ämnet identitetsskapande utifrån yrkesroll. Aurells fokus ligger på det 

processuella perspektivet där identitet ses som något som skapas och rekonstrueras i den specifika 

sociala kontexten (Aurell, 2001, s.11f). Inom en social kategori skapas specifika normer och ramar 

som fungerar som tolkningsmedel för kategorimedlemmarna (ibid, s.15). 

 

En organisations kultur består av normer, värderingar och uppfattningar som delas av dess 

medlemmar. Kulturerna uppstår i kontakt både med de interna medlemmarna och i kontakt med 

utomstående. De gemensamma uppfattningarna har i sig en avgörande roll i hur organisationens 

medlemmar kan komma att agera och kommer efterhand att tas för givet av de som brukar dem. I 

många fall kommer denna förgivet tagna uppfattning inte ens vara något medvetet hos de som 

använder dem och får stå för de antaganden som ligger till grund för hur individer väljer att agera, 

tänka och resonera (Filstad & Gottschalk, 2010, s. 120). Internaliseringen i en organisation kan 

tolkas genom dess kultur. Ju starkare och oföränderlig en organisations kultur är, desto starkare 

internalisering, skriver författarna Ashforth & Mael (1989). Ju starkare organisationsidentitet 

kulturen tilldelar medlemmarna, desto mer utbredda blir de delade värderingar och normer hos 

desamma. Dessa delade uppfattningar främjar socialisering i högsta grad (Ashforth & Mael, 1989, s. 

27). 
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2.6 Den enskilda individens identitet i organisationen 

Aurell (2001) beskriver även Social Identity Theory (SIT) och hur individens identitetstillhörighet 

går att tolka som uppdelad i flera delidentiteter. Enligt Ashforth & Mael (1989), som Aurell även 

hänvisat till i sin avhandling, har SIT betytt mycket för organisationsteorin och dess förståelse för 

identitet. Speciellt i större organisationer där det kan anses möjligt att med organisationen som 

grund skapa identiteter och tillhörighet som en del i personalstyrningen. Socialisering beskrivs 

dessutom som en främjande faktor för identifiering med en organisation eftersom individen tar till 

sig och internaliserar de karaktäristiska dragen av den grupp denne identifierar sig med (Ashforth & 

Mael, 1989, s. 27). 

 

Som tidigare skrivet behandlar Ashforth & Maels (1989) artikel Social Identity Theory (SIT) och 

används då som en förklaringsmodell för individers identifiering med organisationer. Människor 

tenderar, enligt SIT, att dela in både sig själv och andra i sociala kategorier, där 

organisationstillhörighet är ett exempel. Denna indelning i kategorier har bland annat funktionen att 

individen får sätta sig själv i relation till den sociala kontexten och ”ordna upp” i den sociala miljön 

(Ashforth & Mael, 1989, s.20). Enligt SIT är jaget uppdelat i en personlig identitet och en social 

identitet. Den sociala identiteten ger oss en känsla av samhörighet inom den specifika grupp vi 

anser oss passa in i och identifieringen med det företag man jobbar på är ett exempel på detta (ibid, 

s.21). Dock är detta inte samma sak som att utan förbehåll identifiera sig med de värderingar eller 

normer som finns inom organisationen. Individen kan alltså, menar Ashforth & Mael (1989), jobba 

i en organisation och identifiera sig som en del i denna utan att för den sakens skull acceptera dess 

värderingar och/eller normer (ibid, s.22). 

 

2.6.1 Socialisering och individens identifiering med organisationen  

Som en del i att förstå socialisation inom organisationer kan nykomlingars process utgöra ett tydligt 

exempel, menar Ashforth & Mael (1989). För att förstå organisationen försöker den nytillkomna 

medlemmen få kunskap om policys, normer för beteende, rollförväntningar, maktstrukturer och så 

vidare. Samtidigt är den som är ny i organisationen ofta villig att skapa en självdefinition i den nya 

organisationen, i vilken den sociala identiteten tar upp en betydande del. Att utveckla en förståelse 

av självet ackompanjeras därför av en vilja att sätta sig in i sammanhanget av vad som förväntas av 

en i det specifika sammanhanget (Ashforth & Mael, 1989, s.26f). All form av samspel, verbal eller 
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ickeverbal, ger indikationer på vad som förväntas i och med de informella reglerna som finns 

mellan medlemmarna i en organisation. Genom att tolka responsen från andra tolkar individen sig 

själv inom den kontextuella sociala situationen (Ashforth & Mael, 1989, s. 27) 

 

Författarna poängterar dock ut det vanliga missförståndet att blanda ihop identifiering med och 

engagemang för organisationer; att identifiera sig med exempelvis de mål företaget man jobbar på 

betyder inte att man inte lika gärna kan byta till ett annat företag som har likadana mål som det 

företag man redan jobbar på (Ashforth & Mael, 1989, s.23). Däremot kan engagemang och lojalitet 

underlätta för att få individen att känna tillhörighet till organisationen och dess identitet (ibid, s.35). 

En identifiering med organisationen hos medlemmarna påverkar organisationen på ett avgörande 

sätt; både vad gäller individens egen tillfredställelse och organisationens effektivitet (ibid, s.20). 

 

Med tanke på att en individ kan tillhöra en mängd sociala och personliga identiteter är det inte helt 

oförståeligt att dessa krav kan ge upphov till förvirring då några av identiteterna kan anses vara 

oförenliga. Författarna påpekar dock att det inte är de egentliga identiteterna som upplevs som 

konfliktfyllda utan de värderingar och normer som dessa kräver av individen (Ashforth & Mael, 

1989, s.29). Ett sätt att hantera denna konflikt kan då bli att individen definierar sig själv i en form 

av hierarkiskt ordnade identiteter och löser konflikterna som uppstår i den rangordningen. Ashforth 

& Mael (1989) menar här att det kan antas att det är den identitet som lastas med flest 

påtryckningar som är mest trolig att hamna högst upp i prioriteringsordningen (ibid, s. 30). De 

flesta glider mellan dessa olika identiteter utan några problem, det är först när skillnaderna blir 

framträdande som konflikten blir märkbar (ibid, s. 31). 

 

2.7 Att styra identiteter inom organisationer 

Att använda sig av identitetsstyrning har blivit en modern form för organisationer att skapa kontroll 

över sina anställda. Det är ett område som inom forskningen växer samtidigt som organisationerna 

har fått ett ökat intresse för hur det fungerar. Detta för att kontroll länge har ansetts vara nödvändig 

för en organisation att ha samtidigt som individerna har blivit friare på arbetsmarknaden (Nair, 

2010, s.6). För att lättare skapa kontroll krävs istället ett aktivt arbete med identiteter. Författaren 

Nair (2010) diskuterar identitet i artikeln “Identity regulation: towards employee control?” och 

menar att “Stronger the organizational identity, stronger will be the organization´s ability to weild 
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control through identity regulation” (Nair, 2010, s.9). Alltså; en stark organisationsidentitet bidrar 

till att individer kan känna tillhörighet, stolthet samt en gemenskap med organisationen. Det är 

också mer troligt att de beskriver sig själva som medlemmar av organisationen i fråga (ibid). Vad 

som enligt författaren är intressant är att ju mer en organisationsmedlem kontrollerar, desto 

troligare är det att denna person kontrolleras av identitetsstyrning. Detta på ett sätt som personen 

inte behöver vara medveten om (ibid, s.10). 

 

För att vidare få en något djupare förståelse för varför identiteter är en till synes viktig del för 

organisationer, eller snarare hur det kommer sig att ett intresse finns för dessa, beskrivs ytterligare 

en artikel om identitetsstyrning som en del av organisationers kontroll, av författarna Alvesson & 

Willmott (2002), som precis som Nair (2010) också de fokuserat på identitetsstyrning. Alvesson & 

Willmott (2002) anser att identitetsstyrning är en alltmer genomträngande process av organisatorisk 

kontroll. Dock är de noga med att poängtera att det inte nödvändigtvis behöver innebära en effektiv 

process för att öka medarbetarnas delaktighet, lojalitet och engagemang. Ett annat resultat skulle 

istället kunna bli att det uppstår motstånd mellan individ och organisation (Alvesson & Willmott, 

2002, s.622). 

 

Ledningen i organisationer har enligt Alvesson & Willmott (2002) under senare år fått ett ökat 

intresse i att reglera anställdas känslor, självbild och hur de identifierar sig. Med andra ord ett 

intresse i att komma åt de anställdas ”insida” (ibid, s.622). Ett relativt enkelt sätt att nå denna insida 

hos individerna och beröra identiteten är genom begrepp så som ”vi” i exempelvis interna 

tidskrifter eller affischer i organisationen, istället för begrepp som exempelvis ”dem” eller ”bolaget” 

(ibid). Vad som författarna också anser vara noterbart är att befordran och utbildning är utvecklande 

för individer på ett sätt som, då det kommer till inriktningen och utformningen av identitet, har 

betydelse (ibid, s. 625). Kanske något enklare förklarat innebär detta då organisationen blir en 

viktig del vid identifiering hos den enskilda individen (ibid). 

 

Vidare beskriver Alvesson & Willmott (2002) organisatorisk identifikation. Det förklarar hur man 

får individen att identifiera sig med organisationen och dess mål. Lyckas man med detta kommer 

det ställa individen inför en reducerad mängd valmöjligheter, där valet förhoppningsvis kommer att 

hamna på det som är i enlighet med organisationens mål och riktning (Alvesson & Willmott, 2002, 
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s. 620). Man förser så att säga individen med “rätt sätt” att tänka, agera och se sig själv och då detta 

synsätt integreras i individen kommer det i högsta grad bli en teknik för att styra personalen i 

organisationen (Alvesson & Willmott, 2002, s. 622). I relation till yrket som polis anses detta vara 

intressant att undersöka vidare vad gäller om det går att se en koppling i hur poliserna arbetar med 

sina identiteter och om detta är något som tycks finnas i Polisens arbete med de anställdas 

identiteter.  

 

Vad som är viktigt att poängtera enligt Nair (2010) är hur identitetsstyrning också kan komma att 

påverka organisationen på ett negativt sätt. Vad som alltså kan ske om organisationen aktivt jobbar 

med att forma individer till önskvärda identiteter är att medlemmarna förlorar sin förmåga att 

ifrågasätta saker organisationen gör. Detta kan vara en nackdel för organisationen i och med att de 

anställda, när de sätter gränser, förlorar sin kapacitet att förändras och lära. Organisationen kan 

komma att bli mindre flexibla då medlemmarna håller kvar vid de uppfattningar som de sedan 

tidigare blivit vana vid. Med en stark identifiering bildas en tillit till både organisationen och dess 

medlemmar. Detta skulle kunna skapa situationer där ingen eller bara några få reagerar eftersom 

alla tror att någon annan kommer att handla. Vilket inte bara är en förlust för organisationen utan 

påverkar också individen personligen (Nair, 2010, s.16). 

 

2.8 Polisen 

I sin artikel om kollektivism och individualism i poliskulturer diskuterar Filstad & Gottschalk 

(2010) hur polisorganisationers kultur traditionellt kännetecknats av byråkratiska och 

militärliknande karaktärsdrag. Polisens kultur består även den, liksom andra organisationer, av 

delade uppfattningar om värderingar, normer och hur man bör bete sig, både i tjänst, men även till 

viss del i andra situationer. En yrkeskultur, menar författarna, fungerar som en avgränsat selektiv 

version av den övriga sociala världen som fungerar som ett validerande nät för organisationens 

medlemmar. Detta nät har många gånger en omärkbar men samtidigt kraftigt begränsande verkan 

på hur dessa beter sig inom organisationens ramar (Filstad & Gottschalk, 2010, s.120). I sitt arbete 

möter poliserna samhället och dess problem, och spannet av arbetsuppgifter spänner mellan allt 

ifrån rutinuppdrag till att utsättas för situationer där det handlar om fara för livet. Här förväntas 

poliserna, från både internt och externt håll att behålla kontrollen för att kunna agera både korrekt 

och snabbt utifrån situationens karaktär. 
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Det motsägelsefulla i polisens organisationskultur, menar Filstad & Gottschalk (2010), ligger i de 

förväntningar som finns inbäddade i polisens densamma. Det är inte fråga om, varken en helt 

enhetlig eller oföränderlig kultur, utan en organisationskultur som är en spegelbild av samhällets 

kontroll och bevakning (Filstad & Gottchalk, 2010, s.118). Den enskilde polisen förväntas vara 

självständigt problemlösande och hålls dessutom personligen ansvarig för sina handlingar i tjänsten, 

vilket tydligt pekar på en individualistisk hållning. Samtidigt är organisationens kultur uppbyggd på 

en stomme som förespråkar kollektivism och beroende gentemot organisationen som helhet (ibid. 

s.118). Den enskilde polisen arbetar ständigt i ett nät av kollegor där man är beroende av varandra 

för beskydd, assistans vid uppdrag, upplärning och yrkesbaserad kunskap (ibid, s.120). Det finns i 

och med detta alltså även en motstridig förväntan på själva polisrollen vilket författaren Rolf 

Granér beskriver i sin avhandling “Patrullerande polisers yrkeskultur” (2004). Två sidor ställs mot 

varandra, dels så kännetecknas, som tidigare beskrivits, polisorganisationen av ett regelstyrt 

byråkratiideal. Dels så lyfts en handlingsfrihet fram i polisers arbetsvillkor. Som sagt finns helt 

enkelt motstridiga förväntningar som i sin tur kan leda till problem (Granér, 2004, s.33). 

 

För att skapa en vidare förförståelse om den aktuella gruppen för studien beskrivs vidare poliser 

och de förväntningar som finns på dem. Granér (2004) syftar då framförallt på dem han kallar för 

patrullerande poliserna, de som normalt bär uniform och som rör sig ute i samhället - de som 

bedriver yttre verksamhet (Granér, 2004, s.15f). Deras kärnverksamhet brukar förknippas med 

upprätthållande av allmän ordning och därmed bekämpning av brott. Dock går meningarna isär när 

det kommer till att bestämma hur brotten ska bekämpas samt vilka brott det faktiskt gäller (ibid, 

s.43). Förutom Polisens kärnverksamhet ingår också att bistå med olika former av handräckning till 

andra myndigheter samt diverse serviceuppgifter (ibid). Förväntningen som finns på Polisen 

sträcker sig alltså många gånger utanför deras kärnverksamhet och där har funnits diskussioner 

kring i vilken omfattningen medarbetarna faktiskt klarar av att sköta huvuduppgiften. Deras 

uppgifter är, enligt författaren, för omfattande för att där ska kunna göras en korrekt och relativt 

enkel precisering av polisrollen och vad som ingår i denna (ibid). 
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2.9 Vad denna uppsats tillför 

Den presenterade forskningen avgränsar och blir behjälplig i att definiera och underbygga 

uppsatsens problemområde samt att underlätta valet av denna studiens teori där ett tydligare fokus 

presenteras. Det finns tydliga gemensamma beröringspunkter i de teorier som beskrivits ovan. Det 

som är gemensamt för forskningen är som följer: 

 

● En uppfattning om att arbetslivet har förändrats vilket ställer mer krav på individen att 
forma sin egen identitet på ett sätt som i sin tur passar organisationen.  

 
● Identitet kan skapas inom organisationers specifika kulturer 

 
● Att arbetsgivaren skulle kunna ses som en bakomliggande faktor i hur denna identitet 

skapas 
 
● Att identiteten kan användas som en styrningsform 

 

Inget i den tidigare forskningen beskriver dock hur det är med de yrken som faktiskt har till synes 

tydliga avgränsningar mellan arbetstid och fritid. Allvin et. al. (2006) beskriver att “Ju flexiblare 

arbetets organisering blir, desto otydligare blir också arbetets avgränsning gentemot det övriga 

livet” (Allvin et. al., 2006, s.104), men i de yrken där organiseringen av arbetet inte är flexibelt 

utformat men fortsatt verkar ha en påverkan på livet i övrigt, hur ser det ut där? Vad är det som är 

orsaken till att även dessa typer av arbeten kan verka vilja ta sig in i individernas privatliv mer och 

mer och hur påverkar detta hur individerna formar dess egna identiteter? Av dessa anledningar kan 

det anses vara intressant att gå närmare in på de typer av arbeten som verkar ha en tydlig vilja att 

styra individen och undersöka området utifrån hur den enskilda individen formar dess identitet efter 

organisationens krav och förväntningar. Hur informeras de anställda om de krav och förväntningar 

som ställs på dem och påverkar det sättet dem ser på sig själva?  

 

Detta kapitel har beskrivit de ämnen som studien ämnar hålla sig inom och som i teoridelen 

kommer presenteras mer avgränsat med en tydlig beskrivning av de viktigaste begreppen. En 

förhoppning finns att detta kapitel bidrar till att ge läsaren en djupare förståelse för Polisens 

organisation och hur de anställda formar sina identiteter inom ett yrke som kan uppfattas speciellt. 

Syftet med studien kan här förklaras igen för att underlätta förståelsen till varför just dessa delar av 

tidigare forskning valts ut. Vårt syfte är att undersöka hur de enskilda poliserna arbetar med att 
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forma sina egna identiteter och hur krav och förväntningar från organisationen förmedlas ut till de 

anställda, med andra ord hur identitetsarbetet ser ut hos Polisen som organisation.  

 

3. Teori 
I avsnittet om tidigare forskning presenterades ämnen som enligt forskarna ansågs vara relevant för 

att precisera studiens problemområde. För att ge ett tydligare fokus åt studien bör dock en 

begränsning göras av materialet, vilket detta kapitel ämnar göra. Medan den tidigare forskningen 

kartlägger problemområdet kommer de teoretiska begrepp som här presenteras ge de analytiska och 

begreppsliga verktygen för att utreda problemet. Begreppen är de som inför diskussionen anses 

viktiga. Hela studien präglas av fokus på identitetsarbete, både hos den enskilda individen men 

också som ett personalledningsfenomen, varför begrepp kring identitetsarbete så som socialisering, 

gränsdragning arbete och fritid, delidentiteter samt identitetsstyrning kommer utgöra relevanta och 

viktigt teoretiskt begrepp vid koppling till det empiriska materialet.  

  

3.1 Identitetsstyrning  

I tidigare forskning beskrevs synen på arbetet med identiteter i en organisation och hur det kan 

påverka den enskilda individen. En utgångspunkt görs i formandet av identiteter hos de anställda, 

vilket sedan leder till ett antal begrepp som går in mer på detaljnivå i hur processen med individer 

och deras egna processer för att forma identiteter genomförs. Vidare lyfts begreppet 

identitetsstyrning fram. Då som en modern form hos organisationer att skaffa sig kontroll över sina 

medlemmar. Alvesson & Willmott (2002) beskriver nio punkter för att tydligt ge en beskrivning på 

hur arbetet med identitetsstyrning kan genomföras. Att samtala och informera de anställda är av 

betydande vikt genom alla punkter. Förklaras normerna då saker görs i ett speciellt sammanhang 

kan detta ha en betydande innebörd för identiteters uppbyggnad hos organisationens medarbetare. 

Dock krävs hela tiden ett aktivt arbete och att organisationen genom konstant konversation utåt och 

i samtal med dess medarbetare talar om vilka normer och värderingar de har inom verksamheten 

(Alvesson & Willmott, 2002, s.632). Med en frågeställning som berör hur information i en 

organisation förmedlas är denna teoretiska utgångspunkt relevant för att, ur en aspekt, belysa hur 

Polisens identitetsstyrning kan se ut. Också Nair (2010) beskriver hur identitetsstyrning sker. Här 

tas även socialisering upp som ett viktigt kontrollverktyg som har en direkt verkan på 

identitetsstyrning. Begreppet tyder på att socialisation krävs för att kunna skapa den önskvärda 



 21	  

identitet som organisationer strävar efter (Ashford & Mael, 1989, s. 27). Alvesson & Willmotts 

(2002) teoretiska synsätt kommer i analys av det empiriska materialet användas för att undersöka 

hur Polisen som organisation arbetar med identitet. Av intresse blir främst att se i vilken 

utsträckning man, i enlighet med det som beskrivs som identitetsstyrning, talar om och uppmuntrar 

de anställda till att bete sig på ett visst sätt.  

 

3.2 Organisationsidentitet och socialisering  

Tidigare beskrevs hur integrering av individen in i en organisationskultur underlättas av en stark 

organisationsidentitet. Dessutom är skapandet av engagemang och lojalitet något som kan 

underlätta i socialiseringen och processen att integrera individen i organisationen. Socialisering 

anses därmed vara den process där en individ skaffar sig de attityder, beteende och kunskap som 

behövs för att vara en medlem i organisationen. Vad som kallas “socialization tactics”, eller 

socialisationstaktiker, är då organisationen strävar efter att socialisera de anställda genom den 

anställning de ger individerna (Nair, 2010, s.11). För att en organisation dessutom ska kunna styra 

medlemmarna till en önskvärd identitet måste de klara av att verkligen “skräddarsy” de nyanställda 

i organisationen, samt försöka bidra till att de får de rätta sociala upplevelserna och känner 

gemenskap med organisationen (ibid, s. 11). Det är precis vid dessa tillfällen, när de nyanställda 

känner en viss osäkerhet och brist på kontroll som försök till att skapa önskvärda identiteter blir 

som mest effektiva. Något som för denna studie upplevs som relevant då Polisen är en stor 

myndighet med mycket personal. Men också i och med att myndigheten kan sägas ha en 

internutbildning, det vill säga polishögskolan, som vid senare diskussion kan anses intressant att 

studera med tanke på vikten av att, som Nair (2010) skriver, “skräddarsy” de nyanställda för att 

passa in i organisationen.   

 

Förutom redovisningen av de punkter som enligt Alvesson & Willmott (2002) kan påverka hur man 

försöker styra de anställdas identitet, är författarna också noga med att poängtera att 

självidentitet, ”identity work” och identitetsreglering är tre delar som är lika viktiga och som 

påverkar varandra (Alvesson & Willmott, 2002, s.627). Självidentiteten hos individen kan 

upprätthållas genom att kontinuerligt arbeta med denna (”identity work”). I arbetet med identiteten 

sker sedan regleringen av självidentiteten genom exempelvis samtal och diskussion som i stort sett 

är avsiktligt inriktade på ”insidan” hos de anställda (ibid). Att alltså komma åt insidan hos 
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medarbetarna är av stor vikt. Inte så mycket deras beteende per se, utan snarare deras hopp, rädslor 

och vad de strävar efter (Alvesson & Willmott, 2002, s.619). Denna teoretiska utgångspunkt 

kommer att få ge sken åt om det finns några antydningar till att styra de anställdas insida som en del 

i organisationens arbete med polisers identitet. Det kommer även användas som en del i att tolka de 

intervjuades uttalanden och för att där se om det finns något som tyder på identitetsreglering. 

  

  3.3 Identitetsarbetet  

Inom varje organisation skapas specifika normer och ramar som fungerar som rättesnöre för de 

individer som verkar i den. Samtidigt kan individens identitetstillhörighet sägas vara uppdelad i 

flera delar, där arbetsidentiteten endast är del av helheten. Identitetsskapandet som sker utifrån en 

yrkesroll är alltså bara en del av de olika identitetstillhörigheter som individen kan anses tillhöra. 

En persons jag kan anses vara uppdelad i olika identiteter, däribland den sociala identiteten. Denna 

sociala identitet ger oss en känsla av samhörighet med exempelvis det företag vi jobbar på. 

Emellertid är denna identifiering med en organisation inte något som per se betyder att individen 

identifierar sig med de normer och värderingar som organisationen står för. Med tanke på att en 

individ kan tillhöra en mängd olika identiteter kan dessa även ge upphov till förvirring då de i 

många fall kan anses innehålla typer av krav som inte är förenliga med varandra. I och med denna 

rollkonflikt kommer individen i de flesta fall att behöva ordna identiteterna i en slags rangordning 

där den identiteten som beläggs med mest press utifrån antagligen kommer prioriteras. Med det sagt 

är det inte alls säkert att det uppstår konflikter mellan de olika identiteterna, tvärtom, de flesta 

glider mellan dessa roller. Det är emellertid när det uppstår konflikter mellan dessa som individen 

ställs inför problemet med att prioritera kraven från de olika delidentiteterna. Det som här anses 

vara intressant för denna studie att använda sig av är när det kommer till att belysa om de anställda 

som intervjuats för denna studie framställer en eventuell konflikt mellan dessa. Vilken av 

identiteterna privatperson och polis ges prioritet och finns något i identitetsarbetet som kan sägas 

ligga till grund för valda rangordning? Det teoretiska resonemanget om individers delidentiteter 

kommer att användas för att ge ytterligare klarhet och ge forskarna en indikation på hur Polisen 

arbetar med de anställdas identitet och i vilken utsträckning poliserna väljer att identifiera sig som 

polis även på fritiden.  
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3.4 Gränsdragning mellan arbete och fritid 

Från fokus i hur arbetet med identiteter sker fokuserar också studien på gränsdragningen mellan 

arbete och fritid i och med att en koppling mellan dessa kan anses finnas. Inledningsvis i avsnittet 

om tidigare forskning behandlades Allvin et. al.’s (2006) bok “Gränslöst arbete - 

socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet” Gränsen mellan arbete och fritid har i många 

avseenden blivit mer diffus. Detta, menar Allvin et. al., tvingar individen att själv sätta gränserna. 

Individens olika livssfärer är i regel homogena och åtskilda, i alla fall innehållsmässigt. 

Arbetsgivaren har, menar Allvin et. al., ofta en roll i hur pass mycket av individen som involveras i 

arbetet. Man tar så att säga de anställdas engagemang i anspråk, vilket kan vara en medveten 

strategi. Detta synsätt ämnas användas för att ge sken åt hur de anställda själva ser på hur deras 

identitet bör framstå och hur den påverkas av yrkesrollen polis, också hur de reflekterar kring de 

rekommendationer de får från organisationen, utöver det som regleras i lag, samt i vilken 

utsträckning individerna bör vara poliser även på fritiden. Med andra ord se om där uppstår konflikt 

mellan individers identitet på fritiden och den de anser sig ha i rollen som polis.    

 

I den tidigare forskningen framgick att arbetet med personal alltid är en pågående process i och med 

ett samhälle som hela tiden förändras. Vad som också är viktigt för en organisation är att skapa en 

organisationsidentitet som löper genom hela organisationen och som individerna kan känna en 

tillhörighet med. Genom att göra en närmare undersökning av en specifik organisation går det att 

utröna vilka processer som konstruerar de identiteter som är närvarande. Utifrån en stark 

organisationsidentitet skapas normer och gemensamma värderingar som vidare är av stor vikt för 

att “få med sig” de individer som rör sig i en organisation. Vad som också framgick i den tidigare 

forskningen var att de anställdas identitet inom organisationen i viss mån förväntas representera 

denna även i privatlivet. Något som för Polisen, enligt forskarna, kan anses vara relevant då det 

handlar om en myndighet med ett unikt uppdrag. 

 

4.	  Metod 

Detta avsnitt kommer att redogöra för hur denna studies empiriska material samlats in. Val av 

metod presenteras samt population, urval och tillvägagångssätt för de intervjuer som utförts. 

Dessutom görs en genomgång av de etiska överväganden som bör göras samt en reflektion kring 

vilka begränsningar som val av metod fört med sig. 
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4.1 Tillvägagångssätt 

Då syftet med studien är att studera hur Polisens identitetsarbete ser ut, både polispersonalens eget 

arbete med identitetsskapande men även polisorganisationens eventuella påverkan, togs beslutet att 

använda sig av kvalitativ metod. Då forskarna vill närma sig det valda fältet och förstå hur Polisen 

som organisation fungerar i ledningen av de anställda, krävs en mer mellanmänsklig relation, alltså 

att forskaren går ut i fältet och interagerar med personerna som berörs (Aspers, 2011, s.33). Syftet 

är alltså att försöka få mer konkreta exempel på hur polisen jobbar med identitet hos de anställda 

samt hur poliserna själva utvecklar sin yrkesidentitet.  
 
Den kvalitativa metod som valts är i huvudsak intervjuer. Dessutom har studier gjorts av dokument 

som är relevanta för organisationens personalarbete granskats. Vissa av dessa dokument studerades 

även i förstudien. 
 
För att underlätta att de intervjuer som genomförts haft ett liknande fokus skapades en intervjuguide. 

Detta för att finnas som stöd för forskarna och för att påminna om i vilken riktning intervjun bör gå 

och vilket syfte som ligger bakom. För denna studie gjordes tematiskt öppna intervjuer. Att 

intervjuguiden utformades på detta sätt var för att undvika att viktiga ämnen föll bort som för 

studien skulle varit relevant. (Aspers, 2011, s.140). Aspers förespråkar denna form av mindre 

standardiserad intervju där fokus ligger på att hålla sig till frågeområdena snarare än färdiga frågor 

och svar (ibid). Forskarna gjorde en intervjuguide där en fråga fanns klar och som inledde intervjun, 

dels för att lättare sätta igång intervjun, dels för att få informanten att slappna av och berätta om 

något lättare och inte så ingående. Därefter skrevs förslag på följdfrågor vilket underlättade för 

forskarna att hålla intervjun igång då erfarenhet av intervjuer är liten. (Trost, 2010, s.90). I och med 

denna mer semistrukturerade intervjuguide kan samtalet bli något mer naturligt och mindre likt en 

utfrågning eller enkät, något som kan riskeras vid en helt strukturerad intervjuform (Aspers, 2011, 

s.143). Samtliga intervjuer genomfördes under ca 40 minuters tid. Informanterna fick själva 

bestämma plats vilket fick till följd att några utfördes i mer allmänna utrymmen så som cafeteria 

och några i mer avskilda utrymmen så som konferensrum eller kontor. Att informanterna själva fick 

välja plats för intervjun är av den anledningen att forskarna inte ville att de skulle känna att de 

hamnade i någon form av underläge, speciellt då forskarna var två (Trost, 2005, s.44). Intervjuerna 

genomfördes av båda forskarna efter ett godkännande från informanten. Anledningen till att båda 
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forskarna deltog var främst då de ansåg sig kunna komplettera varandra och undvika att ämnen 

uteslöts. 
 
Inledningsvis informerades informanten om studiens syfte, vilka forskarna var och varför Polisens 

organisation valts. Därefter tillfrågades informanten igen om denne ville medverka samt om 

inspelning av intervjun godkändes. Intervjuerna spelades in på mobiltelefon för att minimera att 

någon information glöms bort eller missas samt för att underlätta att forskarna skulle få möjlighet 

att helt fokusera på informanten under själva intervjutillfället (Trost, 2005, s.53f). 
 

4.1.1. Urval 
Populationen för studien är aktörer inom Polisens organisation och forskarna använde sig av ett 

urval utifrån snöbollsselektion. Vad som kännetecknar snöbollsselektion är att fältet på sätt och vis 

får hjälpa forskaren att identifiera fall med egenskaper som kan anses passa bra in med syftet för 

den studie som genomförs. Det vill säga, personer som har de egenskaper som är av intresse för 

forskarna (Aspers, 2011, s.95). För detta användes bland annat Facebook för att skicka ut 

information om att poliser söktes för en studie. Forskarnas vänner kunde på så sätt vidarebefordra 

förfrågan vilket fungerade bra och genererade merparten av de informanter som medverkat i denna 

studie. Övriga informanter kontaktades direkt via deras mejl. Frågor som forskarna ställde sig inför 

kontakt med informanterna var ”vilka måste intervjuas för att jag ska kunna presentera en rapport 

som gör att andra kan förstå detta? Vilka fall ska jag studera? Hur ska jag få tag på dessa 

personer?” (Aspers, 2011, s.88). Av de kontakter som forskarna fick kontakt med via 

snöbollsselektionen gjordes sedan ytterligare selektion utifrån dessa frågor. 
 

4.1.2 Förstudien 

Inför denna studie påbörjades den empiriska datainsamlingen med en så kallad förstudie. 

Förstudien kan ses som ett tillfälle att testa och reflektera över studiens olika beståndsdelar utan att 

forskaren helt på detaljnivå måste bestämma sig för hur insamlingen av data i huvudstudien 

kommer att gå till. Vad som är viktigt i förstudien är, trots i förväg formulerade frågor, att fokus 

ligger på helheten. Forskaren kan skapa sig en överblick över det valda fältet och får på så sätt en 

möjlighet att begrunda eventuella idéer och tankar (Becker, 2008, s.25). 
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Förstudien ämnade närma sig fältet inför huvudstudien. Fältet för förstudien var därför granskning 

av dokument, till exempel Polisens medarbetarpolicy samt 4 kap. i Polisförordningen. Även annat 

skriftligt empiriskt material med koppling till fältet granskades, som exempelvis material ur 

Polisernas branschtidning.  
 

4.2 Analysmetod 

För analysen av insamlingen av det empiriska materialet användes etnografisk kvalitativ metod, 

som den presenteras i Aspers bok “Etnografiska metoder” (Aspers, 2011, s.33). Efter att 

intervjuerna genomförts transkriberades och kodades materialet utifrån en deduktiv kodningsmetod. 

Den deduktiva metoden innebär att begrepp från studiens teori kopplas till det empiriska materialet 

och tilldelas specifika koder (ibid, s.169). Aspers (2011) beskriver metoden som att man utgår från 

de teoretiska begreppen som sedan ”översätts till en kod i det konkreta fältet” (ibid, s.168). 
 
Koderna skapades utifrån studiens valda teori. Koderna markerades via marginalmetoden med 

färger och olika symboler i dokumentets marginaler, vilket ger en tydlig och översiktlig kodning 

(ibid, s.185). Först gjordes en grundkodning där de övergripande områdena med utgångspunkt i 

teorin identifierades. Därefter kodades materialet mer substantiellt och olika typer av empiriska data 

identifierades. Både intervjuer och dokument genererade koder där stora delar delades in i mer 

övergripande kategorier som innehöll material dels om den anställde, dels om organisationen. 

Därefter gavs dokumenten och intervjuerna sekundärkoder, med grund i de teoretiskt förankrade 

koderna. 
 

4.3 Informanter 

● IP-1: Polis, man. Har en administrativ tjänst efter många år i yttre tjänst. Gick ut 

polisskolan 1995 och jobbade därefter som polis i yttre tjänst i ca 10-15 år innan han fick 

sin nuvarande befattning. 

● IP-2: Polis,. kvinna. Gick ut polishögskolan år 2000 och har sedan utbildningen jobbat som 

polis i yttre tjänst men har för tillfället en mer administrativ roll. 

● IP-3: Polis, man. Gick ut polisskolan i början av 70-talet, har sedan dess haft en lång karriär 

inom organisationen. Eller som IP själv valde att formulera det: “Det är hur jävla länge som 

helst. /.../ man inser hur jävla gammal man är.” IP har idag en högre befattning inom 

polisen i en större svensk stad. 
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● IP-4: Polis, man. Gick ut polishögskolan år 2010 och arbetar nu som polisassistent. 

● IP-5: Polisstudent, man. Läser sista terminen vid Polishögskolan innan aspirantutbildningen. 

● IP-6: Polis, kvinna. Har jobbat som polis hela tiden i yttre tjänst i 25 år men har nu en högre 

tjänst inom ett av Polisförbundets distrikt 

● IP-7: Polis, man. Har arbetat som polis sedan mitten av 70-talet och jobbar nu fackligt inom 

Polisförbundet.  

● IP-8/Lena Nitz: Ordförande svenska Polisförbundet. Utbildad polis och jurist och innehar 

dessutom en kommissarietitel. Blev år 2010 vald till ordförande. 
 

4.4 Etiska överväganden 

De fyra huvudkraven som definieras av Vetenskapsrådet (2007) för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. Dessa krav har som syfte att vara vägledande i relationen mellan forskaren 

och de personer som deltar i forskningsstudien. 
 
Informationskravet möttes genom att informanterna vid intervjutillfället gavs information om 

studien och vad deras medverkan har för roll i projektet. Dessutom informerades de om att deras 

medverkan är frivillig och att de när som helst har rätt och möjlighet att avbryta sin medverkan. De 

informerades även om att den information som framkommer är konfidentiell och att inget kommer 

kunna kopplas till de enskilda deltagarna. Undantaget i denna studie är Lena Nitz som gav sitt 

medgivande att delta med namn. Detta med tanke på hennes position som representant för 

Polisförbundet.  

 

Givet samtycke från informanterna till att delta inhämtades i och med att intervjupersonerna valt att 

ställa upp på intervju efter att vi kontaktat dem. Innan intervjun påbörjades ställdes frågan om de 

gav tillåtelse till att spela in det som sades i intervjun. Nyttjandekravet bemöttes i och med att 

informanterna informerades om att det inspelade materialet endast kommer att användas för denna 

uppsats. Inför intervjun gavs informanterna även möjligheten att välja var intervjun skulle ta plats, 

för att de skulle känna sig så bekväma som möjligt. 
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4.5 Metoddiskussion 

Såsom Becker (2008) skriver är urvalet något av ett problem för i princip all forskning. Det är i de 

flesta fall omöjligt att studera en hel population. Becker använder sig av metaforen synedoke, för 

att förklara urvalet; det vill säga något som fungerar som något som representerar något annat och 

får snarare fungera som en metod för att övertyga läsaren om att våra slutsatser inte enbart kan 

appliceras på det urval som gjorts (Becker, 2008, s. 78). Det finns risker vid all forskning att det 

urval som gjorts inte kan ses som representativt. Speciellt problematiskt blir det när det kommer till 

just studier av kvalitativ art vars material i stor utsträckning innehåller subjektiva åsikter. Därför är 

målet för denna studie inte att dra några slutsatser om Polisens organisation i sin helhet utan endast 

peka på de tendenser som finns. För denna studie har målet med det urval som gjorts varit att nå 

flera nivåer i organisationen.  
 
Den låga graden av strukturering i intervjuerna försvårar en jämförelse av desamma, vilket även 

påverkar reliabiliteten. Dock får vikten av att samtalet flyter naturligt, och i största möjliga mån tar 

formen av ett samtal snarare än utfrågning, här väga tyngre än att eliminera eventuell bias. 

Tyngdpunkten på denna typ av intervju ligger inte i graden av jämförbarhet, utan som tidigare 

nämnts, i att komma åt mer subjektiva åsikter och synsätt (Aspers, 2011, s. 145). 
 
Då ledning av personal och arbete med identitet kan vara något som i vissa avseenden kan ses som 

ett känsligt ämne förväntades det inte heller att det någonstans i exempelvis organisatoriska 

dokument skulle stå att vissa fenomen egentligen handlar om att forma organisations individer. 

Som en följd av detta har tolkningar av materialet gjorts, med stöd i teorin, för att hitta de tendenser 

som kan kopplas till organisationens möjliga användande av identitetsstyrning och generella 

identitetsarbete. Att forskarna tolkar material utifrån sin egen subjektiva förförståelse för alltid med 

sig en risk för feltolkningar (Becker, 2008, s.111). 

 
5. Resultat 

Detta kapitel kommer att presentera det resultat som framkommit under studien. Resultatet grundas 

i de intervjuer som genomförts samt de organisatoriska dokument som granskats. Resultatet 

kommer även kopplas till den tidigare forskning som presenterades i studiens början. Kopplingen 

till den valda teorin ämnas göras mer ingående i kommande kapitel med avslutande diskussion. För 
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att underlätta för läsaren och förklara varför de delar som presenteras nedan valts följer här de 

forskningsfrågor som presenterades i studiens inledning: 
 
● På vilket sätt arbetar Polisens organisation med identitetsarbete hos sina anställda, finns det 

tecken på att man använder sig av identitetsstyrning? 
● Hur arbetar poliserna med att forma sig själva och sin identitet som polis?  
● Hur informeras de anställda om de krav och förväntningar som ställs på dem? 

 
5.1 En organisationsidentitet 

Polisen har visat sig, vid insamling av det empiriska materialet, vara ett område som är av ännu 

större intresse än vad forskarna inledningsvis trodde. För att inleda resultatdelen något vidare 

förklaras polisens organisationsförändring utifrån den information som det insamlade materialet 

gav. Valet av poliser gjordes då organisationen är mycket stor, att poliser har väldigt varierande 

arbetsuppgifter samt att organisationen på något sätt måste kunna styra sin personal. Helt enkelt 

fanns ett intresse i hur personalarbetet uttryckt i olika former förmedlas till de anställda samt hur de 

anställda hanterar detta. En stor förändring av organisationen kommer att ske år 2015. Förändringen 

innebär en omorganisering där de går från 21 polismyndigheter till en enda stor polismyndighet. 

Denna förändring var följaktligen något som var intressant att höra mer om i och med att det är 

väldigt aktuellt. Omorganiseringen kommer emellertid bara beröras lätt men anledningen till att den 

ändå får vara en del i resultatet är för att forskarna tycker sig se en vilja hos organisationen att ändra 

fokus och kanske skapa en starkare organisationsidentitet i och med denna samordning. För att 

belysa organisationens motiv till denna omorganisering redovisas några citat: 

 
Lena Nitz, ordförande för Polisförbundet (2012): 
“Syftet med omorganisationen är att effektivisera polisen och att ge alla medborgare samma 
möjligheter till rättssäker behandling och polisiär närvaro oavsett var i landet man bor. Genom en 
tydligare ledning och ett tydligare uppdrag kommer fler poliser att kunna ägna sig åt polisarbete, att 
minska brottsligheten och öka tryggheten” 

 
Thomas Rolén, chef för genomförandekommittén (Polisförbundet, 2013): 
“Omorganiseringen syftar till att få ut mer effekt och modernisera polisorganisationen till en 
myndighet. /.../Vi har aldrig haft så många anställda inom polisen som vi har nu. Och organisationen 
är inte anpassad för det” 

 
Det insamlade materialet från intervjuerna visade att samtliga informanter var fullt uppdaterade om 

den organisationsförändring som polisens organisation kommer att genomföra år 2015. Forskarna 
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fick under intervjuerna, utan att frågan egentligen ställdes, höra från informanterna om hur mycket 

information som kommer “uppifrån” vad gäller organisationsförändringen. Det framstod som att 

denna kommande förändring var det första som informanterna relaterade till när området 

personalarbete och hur detta förmedlas behandlades under intervjun.  
 
Vad det empiriska materialet indikerar är hur viktigt det är för individer på en arbetsplats att känna 

tillhörighet. Med denna organisationsförändring som komma skall kan det resoneras att 

organisationen får en möjlighet att förstärka organisationsidentiteten som kan bidra till en ökad 

känsla av tillhörighet hos varje enskild anställd inom polisen. Gemenskapen skulle kunna bli 

starkare i och med förändringen när gränserna mellan polismyndigheterna tas bort och de anställda 

kan sägas bli kollegor på ett närmare plan då man inte längre tillhör olika län utan är en enda stor 

myndighet. Utifrån detta är det intressant att lyfta fram på vilket sätt individerna känner tillhörighet 

och gemenskap idag, såsom Polisen är uppbyggd just nu. Citatet beskriver en förändring under de 

senaste åren som tyder på en stark tillhörighet till organisationen, vilket till viss del skulle kunna 

tolkas som starkare till organisationen i sig än till kollegorna: 
 

IP-1: “Benägenheten att anmäla kollegor är ju ofantligt mycket större idag än vad det var för tio, 
femton år sen, då löste man det internt och det var locket på men nu, nu både i arbetet, eller 
framförallt i arbetet men ja, även om poliser är ute och partar och någon skulle göra bort sig så är 
risken mycket större idag att det blir repressalier att det kommer till myndighetens kännedom, det är 
nog de vindarna som har blåst i ett antal år, det är mer öppet så än vad det var tidigare.” 

 
Vad som dock går att reflektera kring är hur tillhörigheten till organisationen egentligen ser ut. Vad 

intervjuerna bidrar till är en fundering kring på vilket sätt informanterna känner tillhörighet. 

Återigen skulle detta kunna kopplas till studiens syfte i hur poliser formar sin identitet. En del av de 

tillfrågade kom in på området och ansåg sig se en förändring hos kollegor som uppfattades vara mer 

hämmade i sitt yrke idag än för flera år sedan. Vad som tycks vara en anledning till detta, vilket 

framkom ur informanternas svar, var dels en ökad vilja hos allmänheten att veta vad som sker inom 

organisationen, dels organisationens vaga bestämmelser, framförallt utanför tjänst. De dokument 

som behandlar dessa bitar anses för omfattande, eller snarare att det går att tolka in mycket på egen 

hand.     
 

IP-6: “Vi ska ju tåla att kontrolleras och skall kontrolleras, vi ska vara en öppen organisation det ska 
finnas en insyn och det tycker vi ju är bra liksom. /.../Däremot så är det mer så allmänheten som 
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medias framförallt bild av vad som är rätt och fel den har nog förändrats. Vilket gör att det prövas 
oftare i domstol och så /.../det handlar ju mer om trycket ifrån media och trycket ifrån allmänheten 
att de vill verkligen veta, är det här verkligen rätt? De kanske inte litar på att organisationen har rätt i 
att säga att det här är okej. Jag tror inte att polisen sätt att vara har förändrats utan det är mer 
kontrollen av oss” 
 
IP-7: “Just den här utsattheten vill jag lyfta, om du agerar ute och det är någon som står och filmar 
det och så är det på löpsedeln morgonen efter då är du ju uthängd och dömd, om det sen sker en 
prövning av de du har gjort, ett eller två år senare och när rättssystemet säger att ja du har agerat helt 
rätt det är ju ingen allmänhet, ingen notis det står ju inte en rad om det /.../så stämpeln får du redan 
första dagen så att säga och det är något som alla bär med sig när de är ute”  

 
IP-6: “Även om vi ska så att säga bete oss på samma sätt och att det är samma uppfattning så tänker 
man nog ett varv extra innan eftersom det är inte kul att vara anmäld och sitta i förhör och sitta i 
rätten och försvara när jag bara gjort det arbetsgivaren sagt åt mig att göra, det är inte ens jag, det är 
liksom mitt jobb och det är jobbigt vilket gör att det är många som väljer att kanske inte utföra den 
här arbetsuppgiften för att det är enklare att låta bli och då behöver man inte utsätta sig för det, vilket 
gör att vi kan nog uppfattas som mindre starka, det tror jag.”  
 

 
Det som informanterna ovan lyfter fram handlar till största del om de bitar som inte berörs av lagen 

utan som de enskilda anställdas får göra egna bedömningar kring. Vad som vidare skulle kunna ses 

som en jakt på enskilda poliser är den kontroll och de krav från allmänhetens sida som lyfts fram. 

Citaten indikerar också att det ofta finns ett kollektivt agerande som dock kan innebära att man som 

polis hängs ut individuellt.   

 

 5.2 De organisatoriska styrdokumenten  

Vad som utmärker just Polisen är ändå den styrning av personalen som sker till stor del av lagar, 

regler och förordningar. Därför kommer också ett resultat som visar vad som ingår i dessa och som 

kanske också bidrar till en tillhörighet inom organisationen och en påverkan på individerna som 

med tiden påverkar identiteten. Några av de dokument som studien undersökt närmare vid 

insamling av det empiriska materialet är Polisförordningen 4.kap., (som berör en polis skyldigheter 

i anställningen) samt organisationens Medarbetarpolicy (Rikspolisstyrelsen, 2011) Kopplingen 

mellan personalledning via de anställdas identitet och Polisens organisation kommer behandlas mer 

ingående nedan. Dock tydliggörs i och med citaten från de organisatoriska dokumenten vad poliser 

faktiskt är tvungen att rätta sig efter, de visar också vilka tydliga krav och förväntningar som ställs 

från organisationens sida och visar på vilka ställen det går att läsa om dem: 
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Polisförordningen 4 kap. 1§: 
“Anställda inom polisen skall i arbetet uppträda på ett sätt som inger förtroende och aktning. De 
skall uppträda hövligt, hänsynsfullt och med fasthet samt iaktta självbehärskning och undvika vad 
som kan uppfattas som utslag av ovänlighet eller småaktighet.” 

 
Polisförordningen 4 kap. 10§: 
“Även när polismän är lediga är de skyldiga att /.../självmant ingripa för att trygga den allmänna 
ordningen och säkerheten inom det polisdistrikt där de är anställda” 

 
Medarbetarpolicyn: 
“Varje medarbetare ska bidra till de förändringar Polisen behöver göra för att möta omvärlden och 
nya krav från uppdragsgivaren. Det förutsätter att alla medarbetare förstår Polisens roll i samhället 
och ställer sig bakom Polisens uppdrag, mål och värdegrund. “ (Rikspolisstyrelsen, 2011, s.4) 

 
Vid läsning av de transkriberade intervjuerna och de tillgängliga dokumenten framkom det att 

informanterna är fullt medvetna om hur och vad som styrs med hjälp av lagar och förordningar och 

vad som inte är krav utan mer ses som förväntningar på dem. Emellertid fanns det delade meningar 

om hur personalarbetet förmedlas ut i organisationen. 

Vid intervjuerna uttalade sig representanter för Polisförbundet om hur organisationen förmedlar 

krav och hur pass tydliga de faktiskt är. Polisförbundet har ≈95% av Sveriges poliser som 

medlemmar och det ansågs därför relevant att ta del av förbundets åsikter vad gäller alla gränser 

som kanske kan anses som få och otydliga. I studiens inledning beskrivs ett fall som berörde tre 

polisers bisysslor. Gränsen mellan hur mycket organisationen ska involvera sig i varje enskild 

individs fritid verkar vara otydlig vilket också polisförbundet antyder:  

IP-6: “vi efterlyser ju ett tydligare etikarbete tillsammans med arbetsgivaren och gärna etiska 
riktlinjer alltså att det skulle finnas någonting skrivet som gör att vi vet vad vi ska förhålla oss till, 
idag finns det ju bara medarbetarpolicyn /.../det är ju den som finns och den som man har att förhålla 
sig till egentligen som finns skriftligt förutom då sunt förnuft men du kan ju aldrig, du kan ju aldrig 
bryta mot det sunda förnuftet så att säga, rent lagligt, rättsligt så, så att vi tycker nog att vi skulle 
behöva tydligare …. ja, tydligare riktlinjer då, kanske till och med gå så långt så att när du blir polis 
att du får avlägga någonslags ed /.../för att man tydligare ska veta vad man har för förväntningar på 
sig” 

 

5.3 Polisens identitetsarbete  

Att använda sig av identitetsstyrning har blivit en modern form för dagens organisation att skapa 

kontroll över sina anställda. Mer konkreta sätt som identitetsstyrning tar sig form på är samtal och 
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andra sätt som organisationen förmedlar normer och värderingar som är av betydelse på. På så sätt 

byggs de värden som organisationen vill förknippas med upp inom individen själv. Detta gör det 

dessutom mer troligt att individerna beskriver sig själva som medlemmar av organisationen, utifrån 

vad den tidigare forskningen behandlat. Just vikten av att tydligt förklara värderingar och normer 

sågs av forskarna som relevant för Polisens organisation med tanke på att det är en så pass stor 

organisation. I intervjuerna framkommer det tydligt att det emellertid är samtalet kolleger emellan 

som får fokus, inte så mycket myndigheten i sig. Det finns styrdokument i form av en 

personalpolicy, etiska värdegrunder och Polislagen som på olika sätt tar upp hur poliser bör vara 

och agera. Dessa framstår emellertid inte som särskilt centrala i det dagliga arbetet, att döma från de 

svar som gavs i intervjuerna. Samtal kring de etiska frågorna och hur man som anställd bör agera i 

olika situationer är något som emellertid behandlas frekvent kollegor emellan snarare än utifrån 

styrdokument: 
 

IP-3:“det finns ju en polisens värdegrund, det är en så kallad nedtecknad värdegrund och man ska 
vara engagerad, ansvarsfull och mera sådana där saker, det finns ju en etisk diskussion redan under 
polisutbildningen och den tar ju på något sätt aldrig slut. Det är ju en pågående del av vår löpande 
process /.../Etiska frågor är egentligen, det är nästan alltid på agendan sen kan de vara väldigt 
småskaliga kopplade till en konkret händelse eller väldigt visionära/.../.” 
 
IP-2: “/.../myndigheten har ju policies som man faktiskt någon gång ibland jobbar med på sina 
arbetsplatsträffar i sin arbetsgrupp... men i vardagen? Vad ska jag säga... då är det kanske mer upp 
till mig som person/.../kan man vara engagerad som polis i Sverigedemokraterna eller i Greenpeace 
och sådär.. Ja självklart kan du det. Men du ska tänka på; vad är det jag stödjer? Eller vad är det jag 
kan ställas inför i min tjänst?” 

 
Etiska frågor är oftast något tas upp i anknytning till specifika händelser eller speciella “mediadrev”, 

alltså vilka strömningar och inställningar som finns riktat mot Polisens organisation, speciellt i 

media, men även från allmänheten generellt sett. Hur man som polis bör vara aktualiseras alltså till 

viss del i samhällets påtryckningar och den allmänna opinionen snarare än organisationens egna 

förordningar: 
 

IP-1: “Ja men det är till och från under årens lopp /.../ det är mycket etik och moral, eller mycket, 
men alltså det där kommer i skov och det, jag tycker vi styrs mycket av media också och de 
allmänna tongångarna. Har det varit någonting att polisen har gjort fel och det kommer upp i TV och 
det drevet går i några veckor ja men då går snacket och så kanske det blir någon att det går ut 
/.../någon form av diskussion och sen, i olika cykler fem tio år så är det någon ny chef som har hittat 
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på att det liksom det här med etik och moral fast man kallar det olika saker /…/och det är inget 
konstigt med det men det, är i sig aldrig fel att bli påmind med jämna mellanrum.” 

 
Vad detta relativt individuella arbete med identitet och frågor kring etik emellertid i viss del orsakar 
är något som till viss del skapar osäkerhet. Detta menar bland annat ordföranden för Sveriges 
Polisförbund, Lena Nitz:  
 

“Det här med vad svensk polis står för, det är det som är det suddiga, svensk polis har ingen vision. 
Vi vet ju inte vad vi ska vara eller vart vi är på väg och så. /.../ Så vi vill ju, polisförbundet vill ju, att 
vi ska svära en ed; “det här är vad vi står för, det här är det vi kommer att jobba för, det här är liksom 
någonting vi kommer vara stolta över att bära där ute”. Det finns inget sådant heller, det är ju nåt 
som man i så fall kan samlas kring och vara stolta över trots att man kan vara väldigt olika. Då blir 
det ju inte en stolthet man lägger in i klädskåpet när man går hem. Det blir också svårt att säga “du 
ska vara engagerad, du ska vara effektiv, du ska vara tillgänglig” det är ju inte det man bär med sig 
på fritiden. Det är ju inget som sjunker in helt och hållet. Det är väl det som jag känner är det viktiga, 
att det sitter där, att det ska finnas där” 
 

Polisen har sin egen utbildning, Polishögskolan, vilket kan anses intressant för studiens syfte att 

undersöka hur Polisen formar identiteten hos sin personal. Som teorin beskriver är det en viktig del 

att skräddarsy de anställda för att få dem att passa in i mallen på hur den “perfekte anställde” ska 

vara och agera. Majoriteten av informanterna uttryckte att formandet av en polis och dennes 

yrkesidentitet börjar redan under utbildningen.  
 
Anställnings- och utbildningsprocesser är utsållningstillfällen där individer med en identitet som är 

alltför avvikande från organisationens väljs bort för att underlätta att reproducera den kultur som 

finns eller som önskas. Under intervjuerna framkom även tydligt att de individer som söker sig till 

att utbilda sig till poliser har ett gemensamt så kallat rättspatos, de har alltså i viss utsträckning 

samma värderingar. Det som informanterna tycks vilja understryka med sina utsagor är att poliser i 

och med sin i botten “laglydande” personlighet redan i stor utsträckning delar organisationens 

värderingar och att det därför inte blir svårt för dem att identifiera sig med dessa när de väl blivit 

anställda heller. Detta är antagligen också en av anledningarna till att de faktiskt valts ut till att 

antas till utbildningen. En tydlig del av hur formandet av identiteter inom polisväsendet går till är, 

efter vad som framkommit i intervjuerna, just Polishögskolan.  
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5.4 Att lära sig en identitet - socialiseringens roll inom Polisen 

Hur individer socialiseras in i organisationer kan genom att undersöka nyanställdas 

socialiseringsprocess bli tydligt illustrerat. De informanter som intervjuades för denna studie gav 

forskarna en indikation på att socialiseringen är en stor del i processen av polisernas eget formande 

av identiteter. Den sociala delen av hur polisers identitet formas verkar, i tolkning av det empiriska 

materialet, dessutom ha en mer betydande roll än forskarna sett för sig. Av det som framkom i 

intervjuerna resonerar forskarna att poliserna i stor utsträckning lär av varandra hur man bör bete 

sig snarare än av konkreta styrdokument eller konkreta direktioner från organisationen i större 

utsträckning än vad som kunnat anas. Som redogjorts för ovan upplevs styrningen från 

organisationen av informanterna inte som särskilt konkret. Majoriteten av informanterna framhäver 

väldigt tydligt det faktum att en stor del av polisens utbildning och formandet av polisrollen sker på 

plats i arbetet, i samarbetet med kollegor, även efter utbildningens slut.  

 

IP-2: “under utbildningen då var det mycket diskussion om vad är en bra polis? Och det genomsyrar 
nog hela utbildningen, så diskussionerna fanns redan där. Och sen kommer det ju till lite när man 
börjar i yttre tjänst och man åker med, med förhoppningsvis några som är äldre i tjänst och man får 
lära sig en del... /.../vad som händer på på en brottsplats till exempel, hur agerade jag, hur gjorde du, 
hade vi kunnat gjort det på nåt annat sätt?” 
 

Dessutom är en av förutsättningarna för att bli godkänd på utbildningen att man klarar aspiranten, 

alltså en form av praktik, där handledaren (en annan polis) får avgöra om man kan anses som 

lämplig för yrket. Detta styrker uppfattningen om att polisers identitetsskapande sker genom 

socialisering, i det sociala med kollegor. 
 

IP-4: “Ja, och då ser man ju på vad ger deras [kollegornas, forsk. anm.] intuition? Vilka bilar vill de 
stoppa vilka personer vill de kontrollera, hur pratar de med dem vi träffar på. För det, det är inte bara 
att stoppa rätt bil utan du ska prata med dem på rätt sätt, och så vidare. Och det lyssnar man ju och 
tar till sig därifrån så fungerar det bra och han, den där kollegan är erfaren och han, eh, jag skulle 
våga påstå att man lär sig även av yngre kollegor. Jag har lärt mig förbann.. jag har lärt mig väldigt 
mycket av att jobba med aspiranterna nu, för de kommer in med ett annat tänk och det gäller ju att 
inte köra fast i samma spår“ 

 
Att socialiseras in i en organisationskultur innebär dessutom att individen förses med den kunskap 

och de attityder och beteenden som organisationen eftertraktar hos sina anställda. I och med de svar 

som framkom i intervjuerna kan det resoneras att det framhävs ytterligare hur stor del det 
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platsbaserade lärandet och att ta efter mer erfarna kollegor har i formandet av den nyanställdes 

polisidentitet. 
 

IP-2: “/../ alltså den [utbildningen, forsk. anm.] är inte så styrd utan du jobbar i dina basgrupper och 
man hjälper varandra i gruppen och fostrar varann lite så och det är lite så det blir när du kommer ut 
som ny polisassistent också” 

 
IP-4: “hur jag jobbar som polis idag och hur jag lägger upp, hur jag pratar med folk och sånt det har 
jag tagit till mig från kollegor som jag jobbat med under aspiranten och efter det. Och samtidigt som 
jag har testat mig fram, men jag kan inte säga att jag, ja men den kollegan, jag gör exakt som han, 
utan jag har tagit, det där passar mig, det där passar mig, för man gör ju, man har ju sin egen, min 
personliga del i det hela” 

 
Utifrån den tidigare forskningen är det tydligt att individer socialiseras i och med den anställning de 

får. Här får Polishögskolan återigen ses som ett av de tydligaste verktygen där arbetet med och 

formandet av polisers individer tar sig uttryck. Det är som enklast att forma nyanställda eftersom de 

ofta är osäkra och känner brist på kontroll. Här tolkar forskarna det dessutom som att de enskilda 

individerna i och med inträde i organisationen, som antagningen till Polishögskolan innebär, förses 

med en känsla av gemenskap. Dessutom kan det tolkas att en integrering av individen i 

organisationen påbörjas i och med att Polisens organisationsidentitet framhävs. Representanter från 

Polishögskolan hade inte möjlighet att delta i studien men gav däremot ett kort utlåtande per mejl:  
 

Gruppchef utbildningsadministrationen, polishögskolan:  
“Personalen är Polisorganisationens i särklass viktigaste resurs och precis som ni skriver så är 
personalstyrning mot effektivitet väldigt viktigt. Vi förbereder polisstudenterna på flera olika sätt för 
de krav och förväntningar som kommer att ställas på dem i det kommande polisyrket. Krav, 
förväntning och möjligheter är något som berörs redan under antagningsprocessen till 
Polishögskolan.”. 

 
En av de intervjuade är studerande vid Polishögskolan och bekräftar på ett vis det som beskrivs av 
gruppchefen i citatet ovan; de studerande lär sig värderingar och normer som är förenliga med 
polisyrket. 
 

IP-5: “någon av våra första skyttelektioner så var det ju några stycken som kunde ta en bild på sin 
tavla och liksom bara att ja men här träffa jag jättegrymt, man kopplar ju helt bort att tavlan är ju 
egentligen en halvfigur med kropp och ansikte. Så det sa ju lärarna ifrån när de såg det att nej men 
det är inte okej att fota av bilderna alltså ni får ju tänka två gånger på hur, vad det är som kan 
förmedlas utåt, men liksom för en själv så handlar det om att fan jag är grym på att skjuta och träffa 
rätt. Så då blir det ju en grej att lära sig tänka två gånger.” 
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De intervjuade sade sig inte uppleva någon konkret styrning i stil med “det här får man göra/inte 

göra” när det kommer till områden som exempelvis beteenden i det privata, politisk tillhörighet 

eller religion. Det finns rekommendationer utgivna av organisationen men det som kan ses som 

känsligt eller sägas ha en oklar gräns när det kommer till vad som är accepterat och inte behandlas 

snarare i samråd och konversation med de närmaste kollegorna än av myndigheten per se: 
 

IP-3: “/.../det är en tolerant organisation, jag vet i fan om det finns någon fråga som jag egentligen 
inte skulle kunna lägga upp för en fikabordsdiskussion. Och det kan vara allt ifrån etiska religiösa, 
frågor kopplade till folks sexuella läggning eller, ja vad fan vet jag, alltså moraliskt eller vad som.” 
 
IP-4: “/.../är man väldigt öppen med vad man gör i jobbet så kan kollegor påpeka lite och då… får 
man göra vad man vill med de åsikterna men de flesta lyssnar på kollegor, man pratar ju tillsammans 
om det här problemet så att säga” 

 
IP-3: “Ja, jag tycker det, det finns säkert en del som har motsatta uppfattningar, det är jag övertygad 
om men om jag utgår ifrån mig själv /.../jag kan inte komma på något jag inte skulle kunna lägga på 
bordet om det är mer av det där slaget, däremot har vi ju rätt mycket diskussioner kring vad är okej 
att göra i sociala medier, vad kan jag skriva på mitt facebookkonto. Det är en fråga vi har pratat 
mycket om och där finns nog lite olika uppfattningar.” 

 
Dessa diskussioner förs inte enbart i sammanhanget vad som är okej eller inte att göra på sin fritid; 

även hur informanterna resonerar och diskuterar sinsemellan vad som är accepterat i arbetet tyder 

på att en stor del av den identitet som finns inom Polisen formas i och med socialisering. 
 

IP-2: “Vårt jobb kan göra att vi måste fatta snabba beslut som blir väldigt ödesdigra och DÅ får vi ju 
höra det både från massmedia och inom huset eller det kan ju till och med bli så att jag blir anmäld 
för brott eller den biten så jag tror att vi, vi är ganska bra på ändå att prata om; ja när jag tog det här 
beslutet då fick det såhär ödesdigra konsekvenser, är det bra eller dåligt?” 

 
Samtidigt hävdar en del av informanterna att det kanske inte alltid är en fördel med att mycket av 

de regleringar individer gör av sitt eget beteende grundas i samtalet med kollegor. Det anser 

forskarna tyder ytterligare på att de anställda till viss del upplever en saknad av konkret styrning av 

personalen och från organisationen avsaknade konkreta restriktioner på hur man som anställd bör 

bete sig. 
 

IP-2: “Sen är det nog mycket att vi pratar mer i vardagen mellan varandra. Vi kan ju konstatera att vi 
har ganska lätt att peka med hela handen utåt mot allmänheten men mycket svårare att peka med 
hela handen inom mellan oss, det är svårt att kanske säga till sin bästa kompis att “hörrudu nu tyckte 
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jag att du gick överstyr”, för att av någon outgrundlig anledning så är vi en arbetsplats där vi umgås 
mycket på fritiden också.” 
 

Detta skulle kunna ses som en typ av baksida på polisers berömda kåranda; när individer i större 

utsträckning lämnas att bestämma själva får det till följd att man i någon slags kollektivistisk anda 

kan få svårt att kritisera sina kamrater/kollegor, vilket kan sägas belysas i citatet. Vad som även här 

får lyftas fram är det uttalade uppfattningen hos informanterna att inte vara styrda på i princip några 

andra områden än de som är reglerade i lag. Resten verkar alltså lämnas att fritt formas fram med 

det egna sunda förnuftet och i etiska diskussioner med kollegerna i olika situationer.  

 
5.5 Om polisers gränsdragning mellan arbete och fritid  

Av intresse är för studien att se hur informanterna ser på sig själva privat, i förhållande till yrket 

polis. Vad det empiriska materialet indikerar är att det är väldigt individuellt hur man ser på sin 

yrkesroll och hur denna följer med in i privatlivet: 
 

IP-2: “Jag är nog... jag är inte snut, men jag är nog polis. Hela tiden /.../ Sen så, jag med att säga att 
jag inte är snut då menar jag den här som ska stoppa grannens ungar som åker moppe utan hjälm, jag 
gör inte det. Ja. Rätt eller fel?” 

 
IP-3: “jag är inte polis, jag har ett yrke som innebär att jag är polis ett antal timmar i veckan, 
månader om året” 

 
IP-1: “Jag är alltid polis/.../ jag går ju alltid och skannar oavsett vart vi går och registrerar om jag ser 
några skumma bilar så kanske jag tar regnummer och så kollar jag det senare, alltid, så det, det blir 
något sjukligt beteende tror jag och man kan inte slappna av.” 

 
IP-5: “/…/man har ju anmälningsplikt att även när du är ledig så är du skyldig till att ingripa för att 
avhjälpa brott. Skulle jag gå på stan och se någon snatta i en butik så är jag skyldig att ingripa, så 
man är ju som polis på heltid. Detsamma gäller, alltså sitter jag i en bil och föraren kör för snabbt så 
blir det ju en grej att man själv måste reagera över det man måste hela tiden vara en förebild för 
andra så det blir ju det att man är polis, inte jobbar som polis.” 

 
Att någon informant ser på polisyrket som just ett yrke, där denne bara är polis när uniformen är på 

och att en annan informant alltid räknar sig som polis genom att alltid ha ögonen öppna, även när 

denne är ute och går under sin lediga tid är av intresse för studien då det kan säga något om hur 

polisers yrkesidentitet formas. I inledningen beskrevs hur forskarna uppfattar polisen som en klar 

yrkesroll med tydliga gränser i och med symbolen som uniformen utgör. Den eventuella styrningen 
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som finns gentemot de anställda påverkar olika individer olika mycket. Att det skulle finnas en 

mängd olika inställningar till polisyrket och en större heterogenitet är något som på sätt och vis 

överraskade forskarna. Återigen får understrykas att vad denna studie visar på är enbart tendenser 

på hur anställda inom Polisen i olika grad väljer att identifiera sig med yrkesrollen polis även på 

fritiden.  
 

IP-3: “jag tänker aldrig, privat på att det där kan jag inte göra för att jag är polis, men det bygger ju 
också på något sätt att jag har ju accepterat lagar och förordningar och författningar i samhället 
så/.../jag stjäl inte jag slår inte folk på käften, och det har ingenting att göra med att jag är polis eller 
inte, jag kör väl för fort som alla andra men alltså det är väl ungefär vad jag gör /.../också om jag 
åker bil och möter en polisbil och tittar på hastighetsmätare och shit så men det skulle jag väl göra 
vare sig jag var polis eller inte.” 

 
Det empiriska materialet har gett en hel del punkter att reflektera kring vad gäller polisers formande 

av en identitet i relation till arbete och fritid. Materialet visar, som ovan citat pekar på, att vissa 

individer blir mer berörda än andra och tar på så vis med sig mer hem från jobbet. Detta rör, till 

skillnad från andra företag där arbetet består av pappersarbete, mer mentala och psykiska saker som 

kan vara svåra att skaka av sig. Relationen, arbete och fritid kan också beskrivas på så vis att rollen 

polis, följer med in i privatlivet: 

 
IP-2: “/.../också att jag har en yrkesroll och låta den ta lagom mycket plats av mig som person. Jag 
ska fortsätta vara personlig i mitt jobb men jag ska inte låta det bli privat och det är en konst. Jag 
jobbade med familjevårdsutredningar en sväng och det kröp ju verkligen in innanför skalet och blev 
jobbigt och de här utredningarna följde med mig hem och satt på axeln och det… där är man ju som 
person. Det kanske är lättare... där kanske man ska vara mer jobba som polis än att vara polis.” 

 
För studien var det, ur synpunkten att se om det finns tecken på att styra de anställdas identitet även 

på fritiden, relevant att försöka få informanternas uppfattningar kring hur Polisen som arbetsgivare 

förmedlar hur de ska bete sig på fritiden. Detta var därför något som det vid intervjuerna frågades 

om och svaren blev ganska olika. Det visade sig vara ett relevant ämne och något som samtliga 

informanter hade en uppfattning om och hade funderat kring mer eller mindre när de inte är i tjänst.  

 

IP-1: “det är en jäkla skillnad att gå på krogen här som till exempel ikväll det är fotboll då skulle 
man gå iväg ett gäng och titta och så skulle någon börja bråka och bli utkastad liksom det är absolut 
inte okej, som är konstapel som i värsta fall börjar flasha med legget också det hade varit snyggt, i 
berusningen.” 
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Dock anser majoriteten av de tillfrågade att vad som är okej och inte okej att göra på fritiden är 

individuellt. De informanter som arbetar som poliser är noga med att förklara att det inte finns 

några krav från myndigheten rent konkret på vad som är okej/inte okej att göra på fritiden Vad detta 

kan tänkas resultera i mer konkret diskuteras vidare i nästa kapitel som heter diskussion. 
 
Vad som genomsyrar citaten nedan är att olika aktiviteter påverkar olika individer olika och därför 

är valen, exempelvis gällande ens fritidsaktiviteter, även väldigt olika från person till person. 

Forskarna väljer att tolka det mer som tryggheten individen känner i att själv sätta gränserna, i 

förhållande till yrkesrollen. Beroende på upplevd trygghet görs valen i hur ens fritidsaktiviteter ser 

ut. Det vill säga de saker som inte berörs direkt av lagen. 
 

IP-1:  [“Förmedlar organisationen hur ni ska se på det här privat?”] 
IP-1: “absolut inte, absolut inte det tror jag inte. Det är upp till var och en det tror jag” 

 
IP-3: “Och jag skulle nog också kunna vara en praktiserande muslim, mormon, pingstvän, livets ord, 
ateist eller jahapp, skulle nog omgivningen säga, det får han väl vara, det var väl inte mer med det, 
eller så. Det tror jag inte har någon betydelse faktiskt.” 

 
Dock är informanterna noga med att påpeka att det finns en skarp kontroll över bisysslor, dessa 

skall den enskilde individen informera om till organisationen. En ansökan skall skickas in och 

därefter beslutas om bisysslan i fråga är godkänd. 
 

IP-3: “den enskilde är skyldig, att, om man vill ha ett extraknäck ställa frågan, är det här en godkänd 
bisyssla och då tittar man på det och säger ja eller nej, och det är hyfsat restriktivt och egentligen 
utifrån perspektivet, kan det skada förtroendet för polisen att du har den här bisysslan, det är ju på 
något sätt huvudfrågan, vilket gör att nästan ingenting där det gäller att du hanterar pengar och 
redovisar pengar är okej, allt ifrån att köra taxi till att vara revisor, eller vad du vill alltså, nej det är 
inte okej.” 

 
Det finns alltså, som tidigare påpekats, en diskussion kring vad som är okej och inte okej för poliser 

att göra på sin fritid och som citatet ovan belyser så tolkar forskarna att organisationen har dessa 

bestämmelser angående bisyssla för att ha kontroll över medarbetarna så att de vidare kan ha 

kontroll över vad som kan skada förtroendet för polisen.  
 

Lena Nitz: “det handlar också om att samhället inte får ha någon som helst, alltså man får inte ens 
misstänka att vi inte är raka och schyssta i vårt arbete att vi blandar ihop det och att vi inte gör det vi 
ska” 
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Forskarna resonerade tidigare i resultatdelen att de fritidsaktiviteter poliserna väljer skulle kunna 

tyda på hur pass trygg individerna är i att själva sätta gränser. Helt enkelt hur säker individen är i 

var gränserna går, vad som kan anses vara att gå över gränsen och så vidare. Vad som dock går att 

fundera vidare kring är att det kanske inte bara är en trygghet hos personen som gör att individen 

känner sig fri att göra vad denne önskar på fritiden.  

 

Resultatet antyder att det finns rekommendationer från myndigheten i hur man som polis kan 

uppträda på fritiden för att inte råka illa ut. Exempelvis föregå med gott exempel i och med att 

grannen kanske har koll på vad poliserna har för yrke. 

 
IP-4: “Annars så är det mest rekommendationer man får, framför allt under aspiranten innan man 
formar sin identitet själv och hur man vill förhålla sig till jobbet, hur man beter sig på sociala medier 
och under skolan, polishögskolan så tryckte dem ju på väldigt mycket att grannarna kommer ju 
garanterat veta om att ni pluggar snart, tänk på bilbältet och föredömet i övrigt och… såna där bitar. 
Men annars skulle jag vilja säga att det inte är något annat särskilt privat. Det är det här med att… 
man ska inte begå brott. Då ligger man pyrt till” 

 
IP-5: “Redan termin ett så sa dem att nu, från och med den dagen ni blev intagna till polishögskolan 
så är ni poliser. Så det gäller att tänka två gånger på hur ni uttrycker er både som person och i sociala 
medier och så vidare. Nu kommer liksom alla döma er efter att ni är en polis. Så det var ju 
egentligen en ganska tung börda så som man blev påslängd direkt, men det är ju fullt logiskt. Det är 
ju nåt som hänger med en hela tiden när man är och träffar andra” 

 
5.6 Otydliga gränser - trots allt? 

Forskarna gick in i fältet med vad man skulle kunna kalla en vidvinkellins för att se vilken bild 

poliser har av sin arbetsgivare och hur de får direktioner. Detta för att se om där förmedlas ett sätt 

som visar hur organisationen jobbar med dess personal. Kommande resultat kommer visa mer på 

hur organisationen lagt sig i de anställdas aktiviteter och visar hur fokus på identitet och att 

representera organisationen har blivit av större vikt inom myndigheten. Resultatet är brett men för 

forskarna relevant då det kommer till en senare diskussion angående hur identitetsstyrning och 

formandet av identiteter kan te sig i en organisation och hur teorin kopplas mer konkret till det 

empiriska materialet som behandlar just poliser och den svenska polisens organisation i stort.  

Organisationen ansåg sig i fallet AD 83/11 ha rätten att frånta tre poliser dess bisyssla. Forskarna 

har valt att läsa de domar från arbetsdomstolen som behandlar just domslutet och varför 
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arbetsgivarens beslut hävdes; domskälet. Citaten nedan belyser arbetsdomstolens och 

arbetsgivarens skilda åsikter i fallet.  
 

Arbetsgivarens motiv i fallet 83/11: 
“Arbetsgivaren är enligt 7 c § lagen om offentlig anställning skyldig att förbjuda en arbetstagares 
bisyssla om den kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet 
eller skada myndighetens anseende” 

 
“Enligt artikel 11 i Europakonventionen får friheten att delta i sammankomster och föreningsfriheten 
genom lag inskränkas för exempelvis polisen” 
 
Arbetsdomstolens uttalande i fallet 83/11: 
“Polisernas uppdrag som förtroendevalda är till stor nytta för kommunerna. Eftersom syftet med 
bisysslorna i nu aktuella fall är att uppfylla ett angeläget samhällsintresse talar det för att bisysslorna 
ska godkännas. Vidare betyder uppdragen mycket för de enskilda poliserna, vilket också det är av 
betydelse. Det har inte framförts någon kritik mot de tre arbetstagarna med anledning av bisysslorna 
vare sig i deras roller som polismän eller som förtroendevalda. De har tvärtom fått uppskattning för 
sina uppdrag. Deras erfarenheter måste ses som en tillgång för polismyndigheten och har knappast 
skadat polismyndighetens anseende utan snarare förbättrat det.” 

 
Arbetsgivaren ansåg sig alltså ha större makt än vad arbetsdomstolen ville ge denne i det här fallet. 

Vad arbetsgivaren tyckte kunde skada myndigheten visade sig istället ses som något som 

förbättrade polismyndighetens anseende i arbetsdomstolens ögon. Utifrån detta enskilda fall kan 

forskarna, trots polisernas uppfattade frihet, se en konflikt mellan organisationen och dess anställda. 

Ett fall är dock litet i mängden och belyser inte tydligt konflikten som forskarna anade sig se mellan 

organisationen och de anställda. Dock kan polisen och polisforskaren Stefan Holgersson ses som 

ytterligare en källa som kan bekräfta denna eventuellt komplicerade relation mellan anställd och 

organisation. I nyhetsklippet “Kritik mot polisen får konsekvenser” (Östnytt, Sveriges Television, 6 

februari 2013) talar Stefan Holgersson tillsammans med polisförbundets ordförande för 

Östergötland, Thomas Agnevik, om hur man som anställd kan ses i organisationens ögon: 
 

Thomas Agnevik, ordförande i polisförbundet i Östergötland: 

“om man gör som Stefan och ifrågasätter pinnjakten och den här resultathetsen då, då kan man 

absolut stöta på patrull och bli illa behandlad faktiskt. /.../kritik det kan väl få framföras men det ska 

vara på ett trevligt sätt” (Östnytt, Sveriges Television, 6 februari 2013) 
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Citatet belyser inte konkret hur organisationen vill styra de anställda mot ett visst beteende, vad 

som dock går att tolka utifrån dessa är hur Polisen eventuellt formar individerna så att risken 

minskar att de anställda blir en, som Östnytts reporter uttrycker det i inslaget; “nagel i ögat”. Att 

Polisen som arbetsgivare faktiskt vill forma de anställda är något som Lena Nitz, ordförande i 

Polisförbundet, emellertid hävdar i intervjun i samband med denna studie: 
 
“/.../jag tror inte att man styr för att man ska representera organisationen jag tror att man styr för att 
man vill ha lätta medarbetare att ha och göra med och styra över, så ser jag på det faktiskt” 

 
Trots de utsagor som getts i denna studie om att poliserna är förhållandevis fria från styrning från 

sin arbetsgivare framstår det fortsatt som att den skillnad som kan anas mellan den verklighet som 

målas upp i och med Arbetsdomstolsfall, tidningsartiklar och andra medier och det som de poliser 

som medverkat i denna studie beskriver. Här visar sig alltså på ett sätt den motsägelsefulla 

verkligheten när man ser de fall som faktiskt tagits upp i Arbetsdomstolen, där olika typer av 

fritidsaktiviteter, engagemang och extraarbeten tycks ställa till det för poliser runt om i landet.  

 

6. Diskussion  
6.1 Summering av resultatet 

Föregående kapitel beskrev vilket resultat som framkom vid insamling av det empiriska materialet 

och inom vilka områden forskarna valt att lägga studiens fokus. Alla citat berör mer eller mindre 

hur förhållandena ser ut mellan anställd och organisation, om där finns en tydlig dialog eller om det 

sker ett arbete mer kollegor emellan och inte så mycket styrning “uppifrån”. De forskarna ämnade 

studera var alltså om Polisens organisation använder sig av identitetsstyrning och hur 

identitetsarbetet ser ut. Av vikt var därför att höra flera röster i organisationen och då röster ifrån 

flera olika “nivåer” inom Polisen. Vad gäller arbete med de anställdas identiteter kan detta göras på 

flera olika sätt varför olika områden behandlats vid intervjuer och granskning av dokument.  

 

Genomgående i resultatdelen behandlas ämnen som berör olika relationer inom organisationen. Det 

kan vara relationen kollegor emellan, polisstudent/organisation, anställd/organisation. Olika 

situationer berördes under intervjuerna och som resultatet antyder var exempelvis de anställda fullt 

medvetna om omorganiseringen. Majoriteten av de tillfrågade var också positivt inställda till denna. 

Vidare indikerar resultatet att det största kravet när det kommer till att förbereda poliserna för den 
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kunskap de bör ha, ligger på polishögskolan. Resultatet har fått forskarna att tolka polishögskolan 

som den källa organisationen litar på när det kommer till att informera studenterna, de framtida 

poliserna, om kommande förväntningar. Resultatet indikerar även att de anställda, eller åtminstone 

de tillfrågade, hade klart för sig vad som var okej/inte okej utifrån de regleringar som finns. Svaren 

kunde variera något men allt som allt går dem att tolka som att, bland de intervjuade (de som är 

anställda av Polisen), finns åsikterna att valet kring vad man som anställd gör är individuellt och att 

en stor del av formandet av de anställdas identiteter sker i det dagliga arbetet, som en följd av 

polisernas egna bedömningar. Vad som krävs är att personen i fråga känner sig bekväm med valet 

av handling och att detta inte berörs av lagen, det vill säga är olagligt. Om det dock berör 

organisationens åsikter i stort så är det svårt att, utifrån de domar som lästs och av intervjuerna att 

döma, säga något konkret om hur Polisen resonerar kring rätt och fel beteende hos dess anställda 

och därför även till viss del något om hur organisationen konkret formar sina anställda mot en viss 

identitet.  

 

6.2 Forskarnas resonemang kring Polisens identitetsarbete 

Det resultat som framkommit inom ramarna för denna studie tyder på, utifrån det teoretiska 

perspektivet från Alvesson & Willmott (2002), där identitetsstyrning innebär ett tydligt aktivt 

“tillsägande” och uppmuntrande konkret arbete med att styra de anställda, att identitetsstyrning inte 

är något som i större utsträckning tycks finnas inom Polisens organisation. De anställda som 

intervjuats för denna specifika studie sade sig inte uppleva en konkret styrning från sin arbetsgivare 

men hade fortfarande tydliga uppfattningar, om än subjektiva, om hur en polis bör bete sig både i 

och utanför tjänst. Detta tycker sig forskarna kunna tolka som en indikation på att de anställda inom 

Polisen anpassar sig efter de få men restriktiva styrmedlena från organisationen. Som både teori och 

tidigare forskning beskriver kan det tänkas att det inte handlar om några konkreta eller tydliga 

styrtekniker, precis som informanterna beskriver, utan mer en annan typ av styrning som även den 

beskrivs i kapitlen om teori och tidigare forskning. Det vill säga den typen av styrning som får 

individerna att medvetet eller omedvetet anpassa sig till de ramar som finns för den önskvärde 

anställde, “den gode Polisen”. De intervjuade upplever att de kan i princip agera fritt så länge de 

inte gör något olagligt eller liknande. Samtidigt finns vetskapen hos de anställda om att det finns en 

risk för repressalier om man skulle gå över gränsen, något som även Polisförbundets ordförande 

Lena Nitz, i intervjun som gjordes för denna studie, pekar på.  
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Genom att ta till ordentliga åtgärder och statuera exempel genom att påvisa följder för de anställda 

som Polisorganisationen inte anser passa in så snävar man ytterligare till gränserna för vad som är 

tillåtet och inte, vilket verkar forma en typ av försiktighet hos de anställda. Denna försiktighet kan 

till viss del även tänkas skapa en rädsla hos individen att hamna i klammer med arbetsgivaren. I 

kombination med de i övrigt vaga och få konkreta styrmedlen från organisationen lämnas de 

anställda i en form av limbo när det kommer till att veta vad man får och inte får göra som anställd 

inom polisen (här lämnas såklart olagligheter utanför resonemanget). Av det empiriska materialet 

att döma framkommer tendenser på att en del av de anställda, till följd av denna ovisshet, väljer att i 

vissa situationer helt avstå från att göra vissa saker, både i och utanför tjänst, eftersom man är rädd 

för att få problem med sin arbetsgivare. De oklara gränserna och något otydliga rekommendationer 

som finns lämnar individen med en hel del tolkningsutrymme. Vad forskarna fått indikationer på är 

att denna oklarhet, utifrån Alvesson & Willmott (2002) och begreppet “identity work”, spelar på 

just de anställdas insida och då framförallt på rädslan för repressalier och att råka ta ett steg 

innanför gränsen till vad som är inte är tillåtet att göra. Eventuellt kan det här resoneras att polisens 

anställda reglerar sig själva, till följd av de otydliga gränserna från organisationen.  Sett ur ett 

perspektiv av hur Polisen arbetar med identiteter är det svårt att uttala sig om huruvida detta är ett 

medvetet sätt att styra sina anställda eller om det snarare bara är en efterföljande effekt till 

personalarbetet i stort. 

 

Teorin beskriver vikten av att, som Nair (2010) kallar det “skräddarsy” individerna för att skapa 

den tillhörighet som är av stor vikt då en stark organisationsidentitet önskas, som bidrar till att varje 

enskild individs identitet på sätt och vis formas i och med ett aktivt arbete att “stöpa alla i samma 

form”. Polisförbundet lyfte under intervjuerna fram en vilja att införa en ed då en anställning som 

polis tas, för att på så sätt underlätta gränsdragningen mellan exempelvis arbete och fritid. På så vis 

kan en mångfald och subjektiva uppfattningar bland de anställda fortfarande förekomma, en 

mångfald som för samhället är nödvändig men organisationen skaffar sig en kontroll som går att “ta 

på” genom att man har något konkret, i form av den överenskommelse mellan anställd och 

organisation som eden utgör, att falla tillbaka på. Idag finns endast, utöver lagar och förordningar, 

rekommendationer och det är troligtvis ur dessa vaga rekommendationer och med en ökad vilja från 
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allmänheten att kontrollera organisationen, som forskarna från första början intresserade sig för 

Polisen. 

 

Teorin behandlar även arbetet med att komma åt “insidan” hos varje individ och Alvesson och 

Willmott (2002) beskriver vikten av att skapa en tillhörighet bland alla organisationens anställda. 

Den koppling som blir relativt tydlig mellan deras teori och Polisens organisation är Polisens 

grundliga arbete, då främst under perioden i polishögskolan, med att skapa den polis som 

organisationen vill ska vara ute hos allmänheten. Det som behandlades i resultatet tyder på att 

Polishögskolan kan ses som ett forum där Polisen har störst utrymme att forma sina anställda. Att 

Polishögskolan faktiskt även är den enda vägen in på “marknaden”, det vill säga att organisationen 

har ett utbildningsmonopol, tolkar forskarna dessutom som att organisationens möjlighet att forma 

individerna underlättas. Ingen annan aktör har alltså tillgång till att forma de blivande poliserna och 

därmed står det Polisens organisation fritt att forma de anställda i enlighet med organisationens 

önskemål.  

 

6.3 Avslutande diskussion och slutsatser  

Storleken på organisationen är helt klart något som lyser igenom vid en studie av detta slag. Dock 

fick vi tydligare och mer varierande svar än vad som inför intervjuerna anats. Det är mycket som 

tyder på att informanterna eventuellt kan tänkas vilja framställa Polisens organisation som en 

myndighet som inte är så styrande och enformig som allmänheten faktiskt kan tänkas uppfatta den. 

Antingen säger informanterna vad de tror organisationen förväntar sig att de ska säga eller också så 

känner de att de kan gå ifrån rollen som polis och faktiskt se polisyrket som vilket annat nio till fem 

jobb som helst. Här åsyftas de informanter som beskrev sig själva som “Jag arbetar som polis” och 

inte “Jag är polis”. Istället för den strikta myndighet som Polisen kan framstå som för en vanlig 

medborgare indikerar resultatet snarare att inställningen poliser emellan och de anställdas 

inställning till organisationen i stort är väldigt öppen. Informanterna framstår vidare som 

reflekterande och ärliga.  

 

Forskarna gick in i fältet med en förförståelse som hade uppfattningen av Polisen som en 

organisation med tydligare styrning av dess anställda än vad resultatet senare har indikerat. Intresset 

låg dock också på en mer individuell nivå, hur de anställda arbetar med sin egen identitet, men 
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också med den identitet som kollegor gemensamt skapar i det dagliga arbetet. Polisförordningen 

och medarbetarpolicyn behandlar vad en polis bör och skall göra. Dock finns det övervägande fler 

lagar och regler kring vad man inte får göra vilket tyder på ett mer restriktivt förhållande till 

personalen från organisationens sida. Vad dock den tidigare forskningen och teorin behandlar är 

snarare ett mer konstruktivt förhållande till en organisations individer, alltså en individstyrning där 

man aktivt arbetar med vad individerna skall göra snarare än vad de inte ska göra. Att forskarna 

väntade sig se en styrning som upplevdes mer strikt vad gäller saker man bör göra var alltså inte 

något som framkom eller bekräftades i resultatet.  Detta pekar vidare på något som kan uppfattas 

som en mindre utbredd vilja från arbetsgivaren att kontrollera individernas identiteter, vilket för 

forskarna i sin tur tyder på en organisation som på ett vis jobbar mer nerifrån och upp. Det är mer 

polisernas identitetsarbete som lyser igenom med ett fokus på etik och att lära av kollegor än att 

organisationen skulle använda sig av en klar identitetsstyrning som går uppifrån och ner.    

 

Det som tidigare beskrevs i teorin, om hur en individs olika identiteter kan ge upphov till förvirring, 

har inte kunnat påvisats med det empiriska materialet som uppkommit i och med intervjuerna. De 

flesta individer har som nämnts inga problem med att hantera dessa olika identiteter, utan det är 

först när de olika identiteterna finner en punkt där individen måste välja den ena eller den andra 

som det blir problematiskt. Detta resultat kanske kan sägas bero på att de informanterna som 

deltagit helt enkelt inte har skilda krav och förväntningar på sina olika delidentiteter. Om detta 

beror på att poliserna som intervjuats för denna studie har anpassat sig efter organisationens krav på 

individer eller om det handlar om att deras personliga identitet är liknande organisationens redan 

från början kan forskarna inte göra någon vidare tolkning kring.  

 

För att återknyta till inledningen av studien, där olika rättsfall presenteras, kan det reflekteras kring 

varför den upplevda kontrollen av organisationen har ökat. Frågan är om det är allmänhetens till 

synes ökade vilja att kontrollera Polisen som ligger bakom organisationens antydan att vilja forma 

individer till önskvärda identiteter, för att det ska bli lättare för organisationens ledning att styra 

över dess anställda? En slutsats skulle utifrån denna diskussion kunna vara att önskan om att styra 

individerna och att dessa ska inneha önskvärda identiteter snarare är på grund av allmänhetens 

intresse, som i sin tur har styrt organisationens mål för att Polisen ska framstå som mer legitim 
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gentemot allmänheten. Detta får bli en avslutande punkt att fundera kring. Nedan beskrivs områden 

som en vidare forskning skulle kunna behandla.      

 

Denna studie har fokuserat på dem som jobbar efter vad ledningen beslutar. Vid vidare forskning 

skulle det vara intressant att ta kontakt med personer som kan sägas vara mer de som är insatta i de 

beslut som tas vad gäller exempelvis omorganisering och vilka motiv de har, samt vad de strävar 

efter och sätta detta i relation till teorier om personalstyrning och identitetsarbete. Det denna 

specifika studie ej fokuserar på är hur Polisen jobbar med legitimitet. Utifrån den information som 

framkommit under intervjuerna tycker sig forskarna kunna se en tendens till att de svar som gavs  

angående hur de anställda beter sig på sin fritid kan kopplas till Polisens vilja att skapa och 

bibehålla en identitet inom organisationen, där önskvärda och representativa anställda kan ge 

organisationen legitimitet gentemot allmänheten. Kontrollen av bisysslor skulle här kunna ses ur 

aspekten att det snarare handlar om att behålla den kompetens och de kunskaper som finns hos de 

anställda inom organisationen. Detta ger Polisen ett kunskapsmonopol och därigenom en form av 

legitimitet. Vidare skulle det i framtida forskning vara av intresse att titta närmare på hur 

personalen blir en del i Polisens legitimitetsarbete. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 49	  

 
7. Källförteckning 
 
Allvin, Michael (2006). Gränslöst arbete: socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. 1. 
uppl. Malmö: Liber 
 
Alvesson, M., & Willmott, H. (2002). “Identity Regulation as Organizational Control: Producing 
the Appropriate Individual”, Journal of Management Studies Vol. 39, No. 5, 2002,, s. 619-644. 
 
Ashforth, Blake E. & Mael, Fred (1989) “Social Identity Theory and the Organization”, The 
Academy of Management Review, Vol. 14, No. 1, 1989, s. 20-39 
 
Aspers, Patrik (2011). Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden. 2., [uppdaterade och 
utökade] uppl. Malmö: Liber 
 
Aurell, Marie (2001). Arbete och identitet: om hur städare blir städare. Diss. Linköping : Univ., 
2001 
 
Becker, Howard S. (2008). Tricks of the trade: yrkesknep för samhällsvetare. 1. uppl. Malmö: Liber 
 
Filstad, Cathrine & Gottschalk, Petter (2000-) “Collectivism versus individualism in police 
cultures”, International journal of human resources development and management. Olney, Bucks : 
Inderscience: Vol. 10, Number /201, p117-135. 
 
Granér, R. (2004). Patrullerande polisers yrkeskultur. Diss. Lund : Univ., 2004. Lund. 
 
Jacobsen, D.I. & Thorsvik, J. (2002). Hur moderna organisationer fungerar. (2., [rev. uppl.]). 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Nair, Nisha (2010)“Identity regulation: towards employee control?”, International Journal of 
Organizational Analysis Vol. 18 No. 1, 2010,, s. 6-22 
 
Røvik, K.A. (2008). Managementsamhället: trender och idéer på 2000-talet. (1. uppl.) Malmö: 
Liber. 
 
SFS 1998:1558. Polisförordning. Justitiedepartementet L4 
 
Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur 
 
Vetenskapsrådet (2007) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. 
Enskede: TPB. 
 
Zondra, Alex Z & Deborah C. Hurst (2009) “Institutional processes of organizational culture”, 
Culture and Organization, Vol. 15, No 1, 2009. 
 
 



 50	  

Elektroniska källor:  

Andersson, Anna-Karin (2012-05-14) “Vad får du syssla med?”. Polistidningen 
Senast hämtad 2013-12-22, från 
http://polistidningen.se/2012/05/bisysslor/ 
 
Herner, Clara. (6 februari, 2013). Att vara kritisk inom polisen straffar sig. Sverige: Östnytt, SVT 
Regionalt. Senast hämtad 6 dec. 17:11, från http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ostnytt/kritik-mot-
polisen-far-konsekvenser 
 
Polisen (u.å) Polisens officiella hemsida 
Senast hämtad 2013-12-22, från http://www.polisen.se 
 
Polisförbundet (2013) Fokus på omorganisationen under ordföranderådets första dag 
Senast hämtad 2013-12-22, från http://www.polisforbundet.se/2013/04/stort-fokus-pa-
omorganisationen-under-ordforanderadet/ 

Polisförbundet (2012) Syftet med omorganisationen är att effektivisera polisen.  
Senast hämtad 2013-12-22, från 
http://news.cision.com/se/polisforbundet/r/syftet-med-omorganisationen-ar-att-effektivisera-
polisen-,c9284125 

 
Rikspolisstyrelsen/Polisens HR-avdelning (2011) Polisens medarbetarpolicy 
Senast hämtad 2013-12-22, från 
http://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Informationsmaterial/01%20Polisen% 
20nationellt/polisens_medarbetarpolicy110221w.pdf 
 
Wettre, Karin (2009, 11 augusti) Poliser förbjuds att arbeta politiskt. Dagens Nyheter. Senast 
hämtad 2013-12-23, från http://www.dn.se/nyheter/sverige/poliser-forbjuds-att-arbeta-politiskt/ 

 


