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ABSTRACT 

Missnöjet i svensk polis har under senare år nått rekordnivå och blev starkare än någonsin 

under hösten 2015. Protesterna riktas mot polisledning och politiker, klyftan mellan 

företrädare för poliskåren och statsföreträdarna vidgas ständigt. Denna uppsats beskriver och 

förklarar vad klyftan beror på genom att undersöka viktiga polisiära reformer. 

Undersökningen bygger på en teoretisk grund av forskning kring styrmetoder och 

professionalism. Materialet består i uttalanden av företrädare från kår och stat samt tidigare 

forskning om polisen. Uppsatsens huvudsakliga resultat är att en stor orsak till osämjan 

mellan poliskår och stat är att de har olika syn på hur polisens legitimitet ska upprätthållas. 

Poliskåren eftersträvar en mer autonom professionsstyrning av sin verksamhet medan staten 

vill styra den på klassiskt legalbyråkratiskt vis med inslag av NPM-teorier. 
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1. INTRODUKTION 

Den svenska Polisen är - och har i princip alltid varit - debatterad och kritiserad. Dels i sin 

roll som rättskedjans första instans och de demokratiska värdenas försvarare, dels som 

skattefinansierad myndighet och kår. Justitieministrar, Riksrevisionen, riksdagen, 

Brottsförebyggande rådet, Statskontoret, allmänheten, Ekonomistyrningsverket och Leif GW 

Persson har alla åsikter om polisen, oftast uttryckta i negativa ordalag (Andersson Arntén, 

2013: 5). Poliserna själva är heller inte nöjda. Låg lön, dålig status, för lite uppskattning, 

brister i utbildningen och kontraproduktiv mål- och resultatstyrning är exempel på 

förhållanden som fått missnöjet att bubbla i kåren. 

Statens standardmetod för att möta kritiken har varit att tillsätta utredningar. Sedan 1925 har 

det genomförts cirka 100 utredningar av polisen. Tillvägagångssättet för att lösa problemen 

har stavats omorganiseringar (Wennström, 2015). Särskilt lyckosamt kan man inte säga att 

förfarandet har varit, det visar både mängden utredningar och omorganiseringar. 2015 skedde 

ännu en stor reform då 21 polismyndigheter blev en myndighet. Redan vid Polisens 

förstatligande 1965 fastslogs att dess organisation och arbetsuppgifter regelbundet måste 

granskas och anpassas till samhällsförändringarna. Så har också skett, under femtio års tid har 

staten försökt hitta en metod för att organisera och hantera styrningen av Polisen. 

Framgångarna har dock varit blygsamma och missnöjet i princip konstant. I skrivande stund 

är det värre än någonsin. Missnöjet har exploderat i kåren; Polisförbundet har stämt staten på 

10 miljoner kronor för att ha underfinansierat omorganisationen (Bondesson, 2015) och 

poliser har skickat tiotusentals brev till rikspolischef och andra makthavare efter att 

polisförbundet misslyckats med att få igenom sina lönekrav (Rogberg, 2015). Detta är 

kulmen på flera års missnöje och oenighet som, utöver de pekuniära frågorna, även handlat 

om synen på polisarbetets autonomigrad och utformningen av polisutbildningen. Exempelvis 

hamnade justitieminister Beatrice Ask (2014) i onåd hos Polisförbundet efter att ha beskrivit 

polisarbetet i termer som kan tolkas som primitivt och styrt snarare än intellektuellt och 

autonomt. Det verkar finnas en stor klyfta mellan stat och kår i synen på vad polisarbete 

innebär, hur det ska värderas, styras och förberedas genom utbildning. 

Polisen är en unik yrkesgrupp i statsförvaltningen, av staten har den fått ansvarar att 

upprätthålla allmän ordning och säkerhet i landet. Därmed har den också rätt att använda våld 

och tvång i sitt arbete. Polisen är samtidigt medborgarnas trygghet och en institution med 

befogenhet att utöva stor makt över enskilda medborgare. Polisväsendet är således ett uttryck 
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för statens våldsmonopol vilket medborgarna givit den på demokratisk väg. Detta är en 

komplicerande faktor för staten i styrningen av verksamheten. Poliserna som arbetar i 

byråkratins frontlinje har omfattande autonomi och stora befogenheter i sitt yrkesutövande. 

Arbetet kan jämföras med en läkares i avseendet att skeendet i en operationssal eller under en 

polisinsats är svårt för staten och medborgarna att i förväg detaljstyra. En avsevärd skillnad 

finns dock i ambitionen att försöka styra och kontrollera. Medan läkarkåren sedan länge 

tillerkänts professionell status - och de fördelar som kommer med den - är poliskåren, trots 

idog strävan att gå i samma riktning, fortfarande långt därifrån. 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Polisen är ständigt aktuell, omtalad och ifrågasatt. Misslyckade ingripanden, tveksamma eller 

direkt olagliga arbetsmetoder och omorganisationer genererar åsikter samt krav på åtgärder 

och utkrävande av ansvar. Att undersöka och beforska polisen är därför en angelägen uppgift 

för att skilja allmänt löst tyckande från åsikter som vilar på mer solid kunskapsgrund. Jag 

anser att sådan forskning i för låg grad bedrivits av forskare inom det statsvetenskapliga fältet 

i Sverige. I synnerhet då Polisen inte heller själv beforskar sin verksamhet. Om detta fortgår 

riskerar polisverksamheten - om den inte redan är att beskrivas som en sådan - att bli en 

försöksverksamhet, såväl gällande styrning och organisation som arbetsmetoder. 

Denna studies syfte är att beskriva och förklara statens och polisens åsikter gällande vad 

polisarbete är och ska vara. 180 Stockholmspoliser uttryckte det såhär i ett öppet brev till 

rikspolischef Dan Eliasson i oktober 2015: ”Det är vi som tjänar sämst, jobbar natt som dag, 

med risk för liv och hälsa, offrar tid med nära och kära och är ansiktet utåt mot allmänheten. 

Det är vi som kommer när man ringer 112. Vilken polis vill ni ha när ni ringer 112?” (Flores 

& Svahn, 2015). Åsiktsskillnader i frågan kan bara förstås genom att granska reformer 

riktade mot Polisen. Genom granskning av argumentationen runt, och det faktiska utfallet av, 

polisiära stridsfrågor klarläggs hur och med vilka motiv staten försökt styra Polisen samt hur 

poliskåren ställt sig till detta och varför. Jag anser att det finns en forskningslucka att fylla 

här; ingen har tidigare undersökt polisen med professions- och styrningsfrågor i centrum. 

Frågeställningen som närmare ska undersökas lyder: 

 Hur kan dagens konflikt mellan poliskåren och staten förklaras? 

Ambitionen är att undersökningen ska bidra till större förståelse för varför polisen historiskt 

varit en så svårhanterlig fråga för staten. Om insikt nås kring detta finns också möjlighet att 

åtgärda problemen och skapa en mer ändamålsenlig styrning. 
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1.2 DISPOSITION 

Efter denna inledande text kommer en relativt omfattande teoretisk bakgrund syftande till att 

genom förståelse för teorin kunna förankra valet av metod samt analysinstrumentet, 

bestående av analysfrågor. Efter metoddelen följer analysen som börjar med ett 

bakgrundsavsnitt som krävs för att förstå de mer nutida reformer som analyseras i 

efterföljande kapitel. Uppsatsen avslutas med diskussion och slutsatser. 

2. TEORI 

Uppsatsens teoretiska grund kommer att utgöras av tidigare forskning om statlig styrning, 

professioner och reformer som ingår i idéklustret New Public Management. Särskild tonvikt 

kommer att läggas vid professionsforskning givet professionsfrågans centrala ställning i 

relationen mellan poliskår och stat. 

2.1 ATT STYRA STATLIG VERKSAMHET 

I många av välfärdsstatens verksamheter är avståndet långt mellan de av riksdag och regering 

fattade besluten och vad som faktiskt sker i skolor, på vårdcentraler eller i polisväsendet. 

Detta innebär att förhållandet mellan demokrati och implementering av politiska beslut ofta 

skapar legitimitetsproblem för staten (Rothstein, 2014: 17). Problemet med det politiska 

systemets legitimitet är att den offentliga sektorn ofta är i en tvångs- eller monopolsituation. 

Innehållet i servicen som tillhandahålls medborgarna är beslutad av offentliga instanser och 

måste därför rättfärdigas. Enligt demokratiteori antas det ske genom beslutens tillkomstsätt. 

Genom majoritetsbeslut i parlamentariska församlingar, efter offentlig debatt där ledamöterna 

utkrävs ansvar av medborgarna i regelbundet återkommande allmänna val (samt gängse 

demokratiska krav), skänks besluten legitimitet. Det förvaltningspolitiska problemet är att 

även om de parlamentariska organens beslut anses legitima så kan organen endast behandla 

en bråkdel av besluten som fattas om medborgarnas välfärd. Skälen till detta är främst två. 

Dels gäller många beslut enskilda fall eller speciella situationer där kunskap om den aktuella 

situationen krävs, vilket parlamentariska församlingar omöjligt kan ha. Dels är tiden knapp 

för parlamentariska församlingar som vanligtvis fattar beslut årsvis för hela politikområden. 

Inom många områden krävs betydligt fler, ibland kontinuerliga, beslut. Parlamentariska 

beslut blir därför av relativt övergripande och ramsättande natur. 

Många beslut måste således fattas fortlöpande av tjänstemän. Det innebär att legitimitet inte 

kan skapas genom att hänvisa till demokratisk representation, då ingen demokratiskt vald 
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församling haft avgörande inflytande över beslutet (Rothstein, 2014: 18-19). Betydelsen av 

tjänstemän (street-level bureaucrats) uppmärksammades och teoretiserades av Michael 

Lipsky (1980). På svenska används gräsrotsbyråkrat, eller som Rothstein (2014) och jag 

titulerar dem: frontlinjebyråkrat. Enligt teorin kommer offentlig politik i hög grad att 

utformas av frontlinjebyråkrater som möter medborgare/klienter. Detta brukar kallas 

demokratins svarta hål eftersom det är svårt för politiker att utöva direkt inflytande över 

myndighetsutövandet och för medborgarna att utkräva ansvar (Rothstein, 2014: 19). 

Statsförvaltningens anställda har ett samhällsuppdrag och är styrda av lagar och förordningar. 

Offentliganställda förväntas därtill regelbundet och samtidigt beakta de värden som finns i 

vår gemensamma värdegrund, vårt ethos. Offentliga verksamheter är multifunktionella; 

många - ofta oförenliga - mål och värden ska adresseras samtidigt. Att kunna hantera sådana 

mål- och värdekonflikter är en viktig del i offentliganställdas kompetens. En offentliganställd 

måste upprätthålla lag och ordning och hantera fall sakligt utan att för den skull bli för 

formell. Medkänsla och flexibilitet ska kombineras samtidigt med strikt regelefterlevnad 

inom lagens gränser. Frontlinjebyråkrater kan inte förutsäga vilka situationer eller hur många 

problem de kommer att ställas inför i det dagliga arbetet och kan därför heller inte övervakas. 

Det innebär viss handlingsfrihet för exempelvis poliser (Agevall och Jenner, 2007: 169-171). 

Polisen måste regelbundet hantera svåra situationer som kräver särskild kunskap och 

möjlighet att fatta snabba och kontinuerliga beslut. Det går inte att genom demokratiskt 

fattade beslut styra agerandet. Politiker har varken tillgång till den situationsspecifika 

information eller den specialistkunskap som krävs, därför delegeras stor beslutsmakt till 

personalen på fältet (Petersson, 2008: 123). Några olika förvaltningsformer finns dock för att 

frontlinjebyråkraternas tjänstemannavälde ska kunna hållas tillbaka så att legitimitet skapas i 

den statliga verksamheten. Uppsatsen avhandlar tre sådana förvaltningsformer; den 

legalbyråkratiska modellen, den marknadslika modellen och den professionella modellen. 

2.2 DEN LEGALBYRÅKRATISKA MODELLEN 

Byråkratiteorins fader Max Weber såg statsförvaltningen som en tillgång och ett sätt att skapa 

politisk legitimitet. Statsförvaltningen skulle bygga på centralt beslutsfattande, enhetliga och 

precisa lagregler tillämpade av neutrala, opartiska och på meriter tillsatta tjänstemän enligt 

principer som saklighet och allas likhet inför lagen. Enligt Weber borgade detta för legitimitet 

då det förhindrade godtycklighet och gjorde statens agerande någorlunda förutsägbart för 

medborgaren. Legitimitetsskapandet i denna förvaltningsform märks fortfarande i 
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regeringsformen (1 kap. 9 §) som stipulerar att statsförvaltningen ska ”beakta allas likhet 

inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet”.  

Den klassiska förvaltningsteorin har sin kärna i enhetsstaten där modellens två viktigaste 

delar, beslutsfattande och policyimplementering, är vertikalt strukturerade. Hierarkin är 

därmed den viktigaste styrmekanismen för att säkra ansvarigheten i att skattepengar används 

rätt och uppnå legitimitet. En effektiv förvaltning består av lyckad implementering av politik 

beslutad högst upp i kedjan av demokratiskt valda och ansvariga politiker (Osborne, 2006: 

382). Kjaer (2012: 22) menar att modellen aldrig var representativ för förvaltningens reella 

funktion, det var snarare en idealbild. Efter andra världskriget kom både välfärdsstat och 

statsförvaltning att kritiseras, först av akademiker och senare av den politiska eliten (Osborne, 

2006: 378). I ljuset av socioekonomiska förändringar började under 1970-talet tvivel spridas 

om huruvida den offentliga sektorn skulle klara av uppgifterna den tagit på sig under 

efterkrigstiden. Trots att utökade statliga uppgifter ansågs legitima kritiserades den offentliga 

sektorns organisering. Hierarkiska strukturer påstods, på grund av rutiner och byråkratiska 

regler, göra arbetssättet stelt vilket inte passade för uppgifter där lyhördhet och effektivitet 

var viktigt (Kjaer, 2012: 22). Det är omöjligt att utforma precisa regler för varje tänkbar 

situation, vilket Rothstein anser vara det förvaltningspolitiska problemets grundbult. Om 

parlamentariska församlingar kunnat skapa exakta regler för hur förvaltningen ska agera i alla 

situationer skulle tjänstemännen inte utöva något inflytande och organisationsformer skulle 

vara politiskt ointressanta som studieobjekt (Rothstein, 2014: 20-24). 

2.3 DEN MARKNADSORIENTERADE MODELLEN 

Ett annat sätt att öka legitimiteten i icke-demokratiska beslut är att ge medborgarna möjlighet 

att välja mellan olika alternativ. Valen kan stå mellan offentliga alternativ och/eller privata 

eller semiprivata producenter. Tanken är: det som inte kan styras uppifrån får medborgarna 

påverka nedifrån. Den demokratiska jämlikhetsprincipen uppnås genom att folk får samma 

ekonomiska möjligheter att välja producent då alla producenter måste arbeta efter samma 

demokratiskt beslutade regelverk (Rothstein, 2014: 27). 

Under 1900-talets slut pågick en bred debatt om offentlig sektor där demokratifrågor, 

storskalighetskritik, professionella och byråkratiska förhållningssätt och civilisationskritik 

ingick (Hasselbladh et al, 2008: 25). Ekonomer kritiserade legalbyråkratin genom att använda 

antaganden om nyttomaximerande individer för att analysera statliga tjänstemän. De godtog 

inte förvaltningen som ett neutralt instrument för att hitta bästa sättet att implementera 
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politiska mål. De hävdade tvärtom att tjänstemän maximerar budgetar för att få större 

karriärmöjligheter. Om budgetar skärs ner försöker de istället minimera arbetsbördan. 

Resultatet av detta blir en växande och ineffektiv statsförvaltning (Kjaer, 2012: 22). Om 

metoder från näringslivet användes i offentliga förvaltningar skulle det automatiskt leda till 

effektivitetsförbättringar (Osborne, 2006: 379). Kritiken ledde fram till de reformer som 

Christopher Hood döpte till New Public Management (NPM) (Ahlbäck Öberg & Widmalm, 

2013: 130). 

2.3.1 NEW PUBLIC MANAGEMENT 

Reformerna inom NPM-klustret kan delas upp i företagsefterliknande delar (företagisering) 

och skapande av marknadsliknande förhållanden mellan offentliga organisationer, företag och 

medborgare (marknadisering). Företagisering fokuserar på att göra offentliga organisationer 

mer företagslika genom tydlig ledning, indelning i resultatenheter, interndebiteringssystem 

samt resultatfokus och effektivitetssträvande. Marknadisering handlar om att 

konkurrensutsätta offentlig sektor med antagandet att konkurrens leder till minskade 

kostnader och ökad effektivitet. Marknadisering är flitigt diskuterad medan företagisering 

skett mer i skymundan (Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2013: 130-132). 

Hood (1995: 96) sammanfattar sju typiska drag i NPM enligt följande: 

 Införande av decentraliserat resultat- eller kostnadsansvar, vilket delar upp tidigare 

sammanhållna förvaltningar i mindre, organisationsliknande enheter. 

 Interna marknader där enheter ”köper” och ”säljer” tjänster. 

 ”Kostnadsmedvetenhet” i form av ständig rationalisering av drift och organisation. 

 Bred tillämpning av metoder och modeller från privata företag. 

 Tydligare ansvar och större formell handlingsfrihet för chefer. 

 Bedömning av effektivitet i förhållande till explicita och mätbara mål. 

 Fokus på resultat och ”kunder”. 

Hasselbladh et al (2008: 9) menar att sammanfattningen täcker de inslag NPM brukar ha som 

förändringsprogram för offentliga organisationer. Programmen återfinns i offentliga 

utredningar, policydokument och programförslag från konsulter, experter och forskare. 

2.4 DEN PROFESSIONELLA MODELLEN 

För att åstadkomma legitimitet i genomförandeprocessen överlåter staten beslut i 

genomförandeprocessen till en särskild legitimerad yrkeskår, en profession. En 

sammanfattning av det som anses vara klassiska professionella drag gör gällande att den 

gemensamt representerar den högsta kunskapen inom ett visst område (vetenskapen). Det 
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innebär att den innehar specifika kunskaps- och praktiksystem där kunskap integreras och 

tillämpas. Professionsmedlemmarna organiserar sig i förbund som övervakar dem och 

understödjer deras intressen. De professionella hävdar att deras arbete är sådant att det kräver 

autonomi i organisering av arbetet liksom i val av åtgärder (diskretion). Dessa förmåner 

bygger på förtroende och kompletteras med överläggningar och kollegialt beslutsfattande. 

Professionsmedlemmarna förväntas idealtypiskt arbeta självuppoffrande och hängivet under 

en yrkesetik som innebär att arbetet alltid är orienterat mot att främja ”det allmänna bästa” 

(Brante, 2014: 340-341). 

2.4.1 STATEN OCH PROFESSIONERNA 

Rothstein (2014: 25) menar att relationen mellan profession, medborgare och stat ofta är 

komplicerad. Staten är beroende av yrkeskårens kunskap och stöd, det medför dock en gräns 

för vad staten kan göra inom professionens område. Professionen är beroende av att staten 

monopoliserar yrkesutövandet och upprätthåller medborgarnas förtroende för yrkeskåren. 

Medborgarnas förtroende för professionens kunskaper är dessutom avgörande för i vilken 

utsträckning professionen kan användas för att legitimera utförandet. Sullivan (2000: 673) 

menar att den bas för auktoritet och oberoende som professionella yrken bygger på är ett 

socialt kontrakt mellan profession och allmänhet. Professionalism är den moraliska förståelse 

bland professionella som ger konkret verklighet till detta sociala kontrakt. Det grundar sig i 

ömsesidig förståelse; i utbyte mot auktoritet och kontroll av centrala delar av arbetsmarknad 

och arbetsförhållanden förväntas professionella i gengäld upprätthålla hög nivå på kompetens 

och moraliskt ansvar. I tabellen nedan förklarar Brante et al (2014: 189) förhållandet mellan 

ansvar och rättigheter för profession och stat i ett professionellt system. 

De professionellas ansvar: 

Engagemang/kall utan krav på ekonomisk 

kompensation 

De professionellas rättigheter: 

Autonomi = inträdeskontroll, 

kvalitetskontroll, de professionella besitter 

chefspositioner 

Statens rättigheter: 

Tillgång till de professionellas arbete utan 

tvång att kompensera professionen 

ekonomiskt fullt ut 

Statens ansvar: 

Lämna styret av professionen och dess 

konkreta arbete till de professionella 

Brante (2014: 30) och Abbott (1988: 60) menar att staten varit den centrala aktören i yrkens 

professionaliseringsprocesser och säkerheten för professioners legitimitet i Europa och i 

synnerhet i Sverige. Staten har varit initiativtagare, utbildare, beskyddare, och/eller 

huvudsaklig arbetsgivare för de flesta av dagens professioner. 
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2.4.2 ATT DEFINIERA EN PROFESSION 

Brante (2014) menar att professionsforskningen bygger på ett teoretiskt dilemma; hur 

studieobjektet ska avgränsas och definieras är långt ifrån klart. Det är inte heller klart vilka 

yrken som ska kallas professioner och vilka som faller utanför begreppets gräns. De sociala 

attribut som kan anses vara utmärkande och definierande för professioner är föränderliga. 

Professioner utmärks dock alltid av att vara ”tillgångspunkter till vad som anses utgöra den 

högsta kunskapen” och med denna förenade praktiker. Professioner förenas av att vara en 

förmedlande länk mellan kunskap, handling och klient. Socialt sett är den viktigaste 

stabiliserande faktorn för en profession bildandet av ett förbund som kan arbeta för social 

stängning genom licensiering. Staten är den viktigaste samarbetspartnern i detta arbete.  

Friedson (2001: 17) menar att professionalismens mest grundläggande drag är en uppsättning 

institutioner som tillåter dess medlemmar att tjäna sitt uppehälle medan de kontrollerar sitt 

eget arbete. Det är en priviligierad position som inte kan existera om inte arbetsuppgifterna 

anses så unika att självstyrning är nödvändig. De två mest allmängiltiga idéerna bakom 

professionalismen är dels tron på att visst arbete är så specialiserat att det inte ska vara 

tillgängligt för personer utan nödvändig utbildning och erfarenhet, och dels antagandet att det 

inte kan standardiseras eller generaliseras. 

2.4.3 UTBILDNING 

Den akademiska utbildningens längd har visat sig vara en indikator på vilken professionstyp 

den leder till. En lång akademisk utbildning leder i princip till klassiska professioner, yrken 

som betecknas som semiprofessioner har vanligtvis en utbildning kortare än fyra år. Brante et 

al (2014: 66-67) anser att utbildningens längd inte avgör vilken slags profession den leder 

fram till, avgörande är istället vetenskapens roll i utbildningen. Utbildningslängden är dock 

inte obetydlig då en längre utbildning ger större utrymme för vetenskaplig skolning. Pre-

professionella och semiprofessionella yrken har normalt en treårig utbildning. Dessa yrken 

kan ses som blivande professioner och väl definierade yrkesgrupper som eftersträvar 

akademisk utbildningsinriktning, exempelvis poliser (Brante et al., 2014: 66-67). 
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Friedson (2001: 93) tydliggör yrkesmässiga utbildningsskillnader: 

Utbildningens kännetecken Hantverkaryrken Teknikeryrken Professioner 

Andel utbildning i skolan Låg Betydande Hög 

Lärare med bakgrund i yrkesgruppen Alltid Inte alltid Alltid 

Grundläggande utbildning på jobbet Alltid Ibland Sällan 

Heltidsanställda lärare Sällan Ibland Oftast 

Forskande lärare Nej Nej Ja 

Universitetsanslutning Nej Nej Ja 

2.4.4 PROFESSIONER I DEN LEGALBYRÅKRATISKA MODELLEN 

Klassisk professionslitteratur menar att modellen för ”professionell dominans” baseras på 

amerikanska läkares ställning på 1950-talet, då de kontrollerade arbetsmarknaden och 

bestämde över såväl chefer som patienter. I och med integreringen i storskaliga offentliga 

förvaltningar på 1950- och 60-talen antogs professionerna upprätthålla kontroll över 

arbetsmetoderna men förlora kontroll över mål och principer. Så blev dock inte fallet, 

professionerna skapade egna nischer i statsförvaltningarna. En ”professionell byråkrati” växte 

fram där professionerna levde i bubblor i statsförvaltningen som skyddade från 

ledningsprocesser och tillät autonomi. De professionella accepterade inte hierarkisk styrning 

utan ansåg kompetens vara en minst lika viktig styrningsgrund. Professionella på ledande 

positioner integrerade chefskapet med professionerna, deras särskilda tekniska och 

professionella ideal och principer kom att bli styrprincip. Professionalism och byråkratisering 

var sammanflätade för att undvika konflikter och säkra stabilitet, långsiktighet och konsensus 

i välfärdsproduktionen. Utvecklingen innebar både professionalisering av byråkratin och 

byråkratisering av professionerna då vissa byråkratiska och demokratiska värden integrerades 

i de professionellas arbete (Sehested, 2002: 1515-1516; Ferlie och Geraghty, 2009: 425). 

2.4.5 PROFESSIONER I NEW PUBLIC MANAGEMENT 

Ferlie och Geraghty (2009: 425) menar att NPM-teorier ofta förhåller sig kritiskt till 

professioner. De antas etablera monopol vilket ger konkurrensbrist, överutbud och uppblåsta 

priser, i synnerhet då de bestämmer inträde och utträde från arbetsmarknaden. Professioner 

styr offentlig sektor med egenintresse och blockerar politiker- eller brukardrivna reformer. 

Professionernas traditionellt höga förtroende byts mot misstro, omfattande kontroll och större 

krav på ansvarsutkrävande (Ferlie & Geraghty, 2009: 425). Brante (2014: 341-342) förklarar 

hur NPM gjort professionell logik svårupprätthållen. När människan antas vara en rationell 

egoist misstros påståenden om självuppoffrande arbete. Den professionelle antas därför 

arbeta effektivare om individuella ekonomiska mål införs i organisationerna. Den nya 
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politisk-administrativa logiken utgår från principen om att demokratin inte får innehålla några 

svarta hål. Samhället kan inte ha fullt förtroende för någon verksamhet, verksamheter mår 

bäst av övervakning, granskning och styrning (Brante, 2014: 341-342). 

Avreglerade marknader, privatiseringar och decentraliseringar har gett nya regelsystem och 

granskande myndigheter. I Sverige har det exempelvis växt fram myndigheter för tillsyn, 

utvärdering, revision, ackreditering och certifiering samt rankingmodeller för att jämföra 

verksamheter. De nya styrformerna har skapat ett ökat behov av styrkompetens som 

tillgodosetts genom att rekrytera personer ur organisationen till speciella 

ledarskapsutbildningar och anställa mellanchefer från exempelvis managementutbildningar. 

Deras kompetens behöver inte vara förankrad i organisationen utan kan bestå av en speciell 

ekonomiskt och organisatoriskt förankrad ledarskapskompetens. Ledarskapsprofessioner blir 

på så sätt en egen yrkeskår och fungerar som förmedlande länkar mellan politiker, högre 

chefer och verksamhetsprofessionella (Brante, 2014: 343-345). 

Detta tas upp av Ahlbäck Öberg och Bringselius (2014: 27), som visar hur chefer inför 

resultatmätning, standardiserar arbetet och hindrar oliktänkande för att minska komplexiteten 

och öka sin känsla av kontroll. Ahlbäck Öberg (2010: 191) menar att utvärderingsfokuset kan 

göra granskarna till slavar under metoden. De mäter det som går att mäta vilket gör att arbete 

som inte går att mäta i praktiken inte finns. Detta påverkar resursfördelningen; måttstocken 

som verksamheten bedöms efter styr satsningar vilket ofta resulterar i konflikter mellan 

chefer och professionella. Evetts (2009: 260) konstaterar att organisationer, ifråga om 

identitet, hierarki och rationalitet, håller på att utvecklas till företag. Organisationer - snarare 

än professioner – bestämmer åtgärder, som dessutom begränsas av finansiella restriktioner. 

Införandet av mål i t.ex. lärar- och läkaryrken har fått oavsiktliga konsekvenser för 

prioriteringen av arbetsuppgifter. Tonvikten på måluppfyllelse leder till underordning av 

svårmätta arbetsuppgifter. Ökad reglering stjäl tid från klienter och professionella uppgifter. 

Organisationen, snarare än den professionella utövaren eller dess institution, definierar 

resultatindikatorer. Standardisering av uppgifter är ett medel för kontroll av underpresterande 

utövare och samtidigt ett hinder för kreativa eller nyskapande professionella. 

Både Ahlbäck Öberg och Bringselius samt Evetts stöder teorin att NPM hotar professionerna 

och att proffschefer tagit kommandot över verksamheter. Sammantaget har den traditionella 

professionskåren underordnats två nya typer av logiker. Dels en styrningslogik med minskad 

egenkontroll, kollegialitet och diskretion i ett yrkesutövande som gått från att präglas av 
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autonomi till att utmärkas av detaljstyrning. Dels en ekonomisk logik som prioriterar 

ekonomisk effektivitet, vilket fört serviceprofessionerna närmare mer kommersialiserade 

professioner (Brante, 2014: 345). 

En vanlig tes i NPM-forskning är att offentliga organisationer ”koloniseras” genom en mer 

djupgående instrumentell och strategisk handlingslogik. Koloniseringstesen innebär i korthet 

att styrpraktiker och relevanskriterier kopplade till monetära mått införlivas i det dagliga 

arbetets strukturer och på så vis etablerar en genomträngande kontroll. Professionella former 

av kommunikation i arbetet koloniseras av ”managerialism”, där den hierarkiskt överordnade 

partens kontroll minskar handlingsutrymmet för den underordnade. Nya relevanskriterier för 

det dagliga arbetet påverkar eller ersätter den professionella verksamhetsregimen. Det kan 

vara nya mål och ideal som biter sig fast och leder till att nytta, kostnadseffektivitet och 

styrbarhet premieras på bekostnad av den etablerade verksamhetsregimens normer. Arbetet 

inordnas och klassificeras i den nya styrregimens generaliserade kategorier och blir föremål 

för mätningar och bedömningar utan koppling till yrkesspecifika sammanhang för exempelvis 

polisarbete (Hasselbladh et al, 2008: 67-70). 

2.5 STYRNING AV POLISVERKSAMHET 

Polisen har långtgående befogenheter att inskränka enskildas fri- och rättigheter i syfte att 

upprätthålla samhällskontraktet mellan stat och medborgare. För att polisens makt ska anses 

legitim krävs enligt Petersson (2008: 120) tre komponenter: att polisen står under 

demokratisk kontroll, värnar den enskildes rättssäkerhet och klarar sina uppgifter. När det 

gäller demokratisk kontroll ska polisen omsätta riksdags- och regeringsbeslut i praktisk 

handling, utan att själv påverka utfallet för mycket. Polisen ska agera lagenligt, efter 

beslutsfattares instruktioner snarare än efter eget huvud. För myndighetens legitimitet är det 

viktigt att medborgarna uppfattar den som förvaltningsstyrd. Kravet på att medborgarens 

rättssäkerhet ska värnas ställs på sin spets när det kommer till polisen beroende på effekten 

besluten kan få för enskilda. Rättssäkerheten värnas av fem principer: likhetsprincipen, 

likabehandlingsprincipen, legalitetsprincipen, ändamålsprincipen samt behovs- och 

proportionalitetsprincipen. De två första understryker medborgarnas jämlikhet, de följande 

två berör lagarnas tillämpning och den sista reglerar våldsanvändningen. Den sista 

legitimitetsfaktorn är att polisen framstår som effektiv. I detta ligger t.ex. resursförbrukning 

och framgång i brottsbekämpning (Petersson, 2008: 121-122). Effektiviteten är dock alltid 

underordnad rättssäkerhet och respekt för personlig integritet. Polismannens mål är att lösa 
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sin uppgift, frustration uppkommer naturligt över begränsningar om hur detta får ske. 

Chefernas uppdrag är att ansvara för att uppdraget genomförs lagenligt. Därmed finns en 

inbyggd konfliktrisk mellan den som ska utföra jobbet och den som ska tolka och förmedla 

villkoren (Granér & Knutsson, 2000: 99-100). 

Polisen är en organisation med hierarkiska nivåer och en kultur som stödjer en hierarkisk 

maktstruktur. I polisorganisationen märks detta exempelvis på att utredarens arbete i hög grad 

styrs av förundersökningsledaren och att personalen i yttre tjänst styrs av ett yttre befäl och 

ibland även ett inre befäl. Beslut fattas sällan där problem uppstår utan av personer som inte 

är direkt delaktiga i arbetet (Andersson Arntén, 2014: 19-20). Befälsordningen är stark i 

organisationen; högre nivåer har rätt att ställa krav på lägre. Före omorganisationen var 

Rikspolisstyrelsen (RPS) chefsmyndighet. Deras krav fördes ut i organisationen via riktlinjer, 

råd och anvisningar, tillsyn, inspektioner och dialoger. Kraven förstärktes av mål- och 

resultatstyrningsmodellen. Krav ställdes tidigare från Justitiedepartementet via RPS och 

polismyndigheter till polismästar- och närpolisdistrikt. Den nya Polismyndigheten är en 

enrådsmyndighet, det innebär att myndigheten leds av en rikspolischef som ansvarar för 

verksamheten inför regeringen. Polismyndigheten är organiserad i sju polisregioner med 

helhetsansvar för verksamheten. Runt Polisen finns ett nätverk av granskare och 

kontrollorgan, exempelvis JO och JK, riksdagens justitieutskott och Riksrevisionen (Ivarsson 

Westerberg, 2004: 225-226; Polisen, 2015a; Polisen, 2015b). 

Polisers extraordinära befogenheter måste följas av omfattande kontroll. Den kan bestå i 

reglering via lagstiftning och regler med bestraffningssystem för tjänstefel eller i att arbetet 

standardiseras i bestämda ingripande- och rapporteringsrutiner. Detta innebär begränsad 

autonomi vilket blir problematiskt i situationer som inte kan mötas rutinmässigt (Knutsson & 

Granér, 2001: 28-29). Stone och Travis (2013: 17) anser att denna typ av ”command-and-

control management”, antitesen till den professionella, inte passar som styrmetod för poliser. 

Istället för att förlita sig på kontinuerligt lärande, etiska normer och professionell stolthet så 

behandlas poliserna som soldater eller fabriksarbetare. Detta trots att arbetet är olikt deras, i 

praktiken har poliser i yttre tjänst omfattande autonomi. Till skillnad från många andra yrken 

är självständigheten i polisarbetet större i botten än i toppen av organisationen. Lagstiftning 

och regler är inte främsta rättesnöret. I valet mellan effektivt brottsbekämpande arbete och 

efterföljande av regelverk väljs ofta effektivitet, så länge det inte orsakar personliga problem. 

En vanlig uppfattning är att det inte går att bedriva effektivt polisarbete och samtidigt följa 
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regler. Därför har normer och praktiska förhållningssätt som kan innebära lag- och regelbrott, 

”praktiskt polisarbete”, utvecklats (Knutsson & Granér, 2001: 90-91). 

Andersson Arntén (2013: 71; 2014: 15) förespråkar en ny professionalism för polisen, byggd 

på lärdomar från aktuella händelser samt främjande av innovativa idéer och resultatmätning. I 

denna är organisationen plattare och stor vikt läggs vid att tillvarata kunskap och idéer samt 

belöna läsande, lärande och aktivt bidragande till kunskap. Det finns indikationer på att 

Polisen i högre grad arbetar för att bli en lärande organisation. Traditionen av stark 

regelstyrning och låg delaktighet sitter dock djupt. 

2.6 ANALYSVERKTYG 

För att den teoretiska bakgrund som nu presenterats ska vara praktiskt användbar i analysen 

krävs att den konkretiseras i ett antal frågor. Om konflikten mellan polis och stat ska ses ur ett 

styrningsperspektiv måste olika styrambitioner kunna särskiljas. Ett lämpligt avstamp för det 

är Rothsteins (2014: 28-29) modeller för legitimitet i genomförandeprocessen. Rothstein 

utskiljer idealtyper av metoder som staten använder för att fylla ut demokratins ”svarta hål”. I 

verkligheten förekommer givetvis blandformer, men idealtyperna ger tydlighet och används 

därför i sin rena form i analysen. De tre idealtyper som bedöms intressanta för 

undersökningen är de legalbyråkratiska, marknadsorienterade och professionella modellerna. 

Modelltyp Legalbyråkratisk Marknadsorientering Professionell 

Legitimitetsgrund Generella regler Valfrihet Vetenskaplig grund 

Organisering Hierarkisk Konkurrerande 

entreprenörer 

Kollegial 

Huvudaktör Ämbetsman Den rationella 

konsumenten 

Yrkesman 

Förutsättning Precisa regler Tillförlitlig information 

om alternativ 

Tillämpbar vetenskap 

Beslutstyp Regeltolkning Kundanpassning Professionell bedömning 

Vid användandet av modellerna uppstår ett problem kopplat till polisarbetets natur; 

marknadsmodellen är svårapplicerad på polisverksamhet då det bara finns en polis. Faktorer 

som valfrihet, konkurrens och rationella konsumenter är således exkluderade, vilket särskiljer 

polisen från exempelvis skola och sjukvård. Trots detta finns delar i marknadsmodellen som 

är användbara vid analys av polisen. De stammar från en av idéströmningarna inom NPM-

klustret; företagisering och marknadsmodeller som avhandlar managementmetoder. Evetts 
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(2006) teorier om yrkesprofessionalism och organisatorisk professionalism berör detta. 

Ahlbäck Öberg och Bringselius (2014: 6) ställer upp ett ramverk för att särskilja typerna. 

Yrkesprofessionalism (diskursen är 

konstruerad inom den professionella 

gruppen).  

Organisatorisk professionalism (diskursen 

kommer ovanifrån: cheferna i en organisation 

jagar kontrollen). 

Kollegial auktoritet Hierarkisk auktoritetsstruktur 

Diskretionärt beslutsfattande i komplexa fall Rational-legala strukturer för beslutsfattande 

Grundat i förtroende för utövaren av klienter 

såväl som arbetsgivare 

Standardiserade arbetsmetoder 

Den professionella gruppen kontrollerar 

yrkesutövandet 

Ansvarsutkrävande, måluppfyllelse och 

prestationsutvärdering 

Med denna bakgrund kan analysfrågor konstrueras. Analysens första fråga rör utbildningen 

där flera statliga utredningar genomförts och debatten mellan Polisförbundet och statliga 

företrädare stundtals varit hård och intensiv. Ett segdraget förfarande och konflikter indikerar 

att något viktigt står på spel, en naturlig första fråga är därför: Hur skiljer sig poliskårens och 

statens intressen åt i fråga om polisutbildningen? Syftet med frågan är att beskriva hur 

parternas intressen divergerar för att sedan kunna förklara varför. Utbildning handlar ytterst 

om att ge förutsättningar för yrkesutövandet, den andra frågan är därför om verksamhetens 

förutsättningar grundas i precisa regler eller tillämpbar vetenskap? Om verksamhetens 

förutsättningar grundas i enhetliga och precisa regler är det ett tecken på en legalbyråkratisk 

verksamhetssyn, om de utgörs av tillämpbar vetenskap innebär det en professionalistisk syn. 

Avslutningsvis är det intressant att undersöka vems intressen som haft störst genomslag för 

polisyrket för att undersöka maktförhållandet. Frågan är: vem har haft makten att bestämma 

innehåll och inriktning i polisutbildningen och har reformerna påverkat polisyrket? 

Undersökningens andra ämne gäller mål- och resultatstyrningens införande och debatten 

kring detta. Konflikten handlar om hur förvaltningen legitimeras gentemot medborgarna, den 

grundläggande frågan är: grundas verksamhetens legitimitet i generella regler eller 

vetenskaplig grund? Här förespråkar den legalbyråkratiska modellen generella regler medan 

den professionella förordar att verksamheten vilar på vetenskaplig grund. Nära knuten till 

denna fråga är: ska verksamheten tillämpa regeltolkning eller professionell bedömning som 

beslutsmodell? Förutsägbar regeltolkning är viktig i den legalbyråkratiska modellen och 

organisatorisk professionalism, den professionella modellen och yrkesprofessionalism förlitar 

sig på professionell bedömning. Med beslutsfattande kommer behov att utkräva ansvar, sista 

frågan är: ska verksamhetens ansvarsutkrävande baseras på måluppfyllelse och 

prestationsutvärdering eller professionell kontroll? Måluppfyllelse och 
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prestationsutvärdering är tecken på organisatorisk professionalism och chefsstyre, 

professionell kontroll tyder på yrkesprofessionalism och högre grad av professionalism. 

Utbildning 

Hur skiljer sig poliskårens och statens intressen åt i fråga om polisutbildningen? 

Grundas verksamhetens förutsättningar i precisa regler eller tillämpbar vetenskap? 

Vem har haft makten att bestämma innehåll och inriktning i polisutbildningen och har reformerna 

påverkat polisyrket? 

Mål- och resultatstyrning 

Grundas verksamhetens legitimitet i generella regler eller vetenskaplig grund? 

Ska verksamheten tillämpa regeltolkning eller professionell bedömning som beslutsmodell? 

Ska verksamhetens ansvarsutkrävande baseras på måluppfyllelse och prestationsutvärdering eller 

professionell kontroll? 

3. METOD 

Analysen utförs genom kvalitativ textanalys. Forskningsfrågan besvaras genom att granska 

två frågor som haft stor påverkan på Polisen. Valen av studieobjekt är viktiga, de måste säga 

något om det som ska undersökas. Utbildning och mål- och resultatstyrning har valts på 

grund av att det är intressanta områden där oenighet funnits under längre tid och där en tydlig 

polarisering kan skönjas mellan stat och profession. Att det är stridsfrågor innebär att de två 

lägrens ambitioner och positioner framträder tydligt. 

För att besvara huvudfrågan är det nödvändigt att konkretisera den övergripande 

problemformuleringen till preciserade frågor att ställa till textmaterialet. Med hjälp av 

tidigare forskning kring, och teorier som behandlar, organisering och styrning av offentlig 

verksamhet har sådana frågor konstruerats. Frågorna presenterades i teoridelen och kommer 

användas för att strukturera undersökningen. Svaren på frågorna utgör lösningen på 

forskningsproblemet och är byggstenarna i undersökningens analysredskap. Svaren på 

frågorna kan på goda grunder anses vara rimliga empiriska indikatorer på det fenomen vi vill 

undersöka (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012: 215-216). 

Den teoretiska bakgrunden är relativt omfattande och ger en solid bas för analys av det 

empiriska materialet. Teorin syftar alltså till att belysa empirin. Överenstämmelsen mellan 

teori och empiri, eller; teoretisk definition och operationell indikator, bestämmer 

undersökningens validitet. Frånvaro av systematiska fel och att vi mäter det vi utger oss för 

att mäta är viktiga kriterier för god validitet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 

2012: 57). Jag menar att sådan uppnås i undersökningen. Frågorna är konstruerade utifrån 

gedigen tidigare forskning. Begrepp och idealtyper är vedertagna definitioner av de empiriska 
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fenomen som eftersöks i undersökningen. De empiriska indikatorerna består av idealtyper för 

styrning som behandlats i teoriavsnittet. Genom noggranna systematiserande undersökningar 

kan textinnehållet klassificeras (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012: 211). 

Undersökningens reliabilitet, avsaknad av slumpmässiga fel under datainsamling och 

databearbetning, säkerställs genom noggrannhet i arbetet. Stor vikt har lagts vid inläsning på 

ämnet för att undvika missförstånd och feltolkningar. I största möjliga mån har 

kompletterande källor använts för att säkerställa uppgifternas riktighet. Textanalysen utgår 

från Karl Poppers barmhärtighetsprincip som säger att texten ska tolkas generöst (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012: 223). Med anledning av detta redovisas min 

tankegång löpande i analysen av materialet för ökad transparens och möjlighet att följa 

undersökningen. Genom redovisning av argument i citatform ges läsaren chans att själv 

avgöra om analysens slutsatser håller streck. 

Metodvalet kan kritiseras utifrån att den kvalitativa undersökningen kan anses styrd av 

forskaren. Givet undersökningens form är det ändå det bästa alternativet. Textanalytisk metod 

fungerar exempelvis bättre än kvantitativ innehållsanalys då textinnehållet som eftersöks 

ligger dolt under ytan och bara kan tas fram genom intensiv läsning av texten (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012: 210). 

3.1 MATERIAL OCH FORSKNINGSLÄGE 

Uppsatsens empiriska material är mycket gediget och bygger på tidigare polisforskning samt 

genomgångar av polisiära diskussioner och debatter. Genom att därtill granska utredningar, 

rapporter och litteratur om förändringarna inom Polisen ges en sammanhållen skildring av 

reformernas innebörd. Uppsatsen är översiktlig vilket är en styrka. Genom att endast granska 

enskilda fall hade varken samverkanseffekter eller den stora bilden framträtt med samma 

tydlighet som den nu gör. Merparten av befintlig forskning i polisiära frågor är av hög 

kvalitet och ger förståelse för Polisens verksamhet och relation med staten. Givet Polisens 

samhällsposition och kontroverserna den ofta hamnar i anser jag dock att det finns behov av 

mer och bredare forskning. I synnerhet då Polisen fortfarande inte beforskar sin egen 

vetenskap. Inom det fält där denna uppsats rör sig, med ett statsvetenskapligt perspektiv där 

professions- och styrfrågor sätts i centrum, har jag inte funnit någon forskning. Mitt bidrag 

består i att genom reanalys av befintlig forskning och aktuella observationer lägga ett pussel 

som kastar nytt ljus över polisdebatten. Givet den betydelse jag anser att detta perspektiv har 
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för att kunna förstå frågan så fyller undersökningen en viktig lucka och utgör ett angeläget 

komplement till tidigare forskning. 

3.2 KÄLLKRITIK 

Kvaliteten på uppsatsens material är överlag mycket hög. Merparten undersökningar, 

propositioner, rapporter, styrdokument och yttranden är primärkällor. Källor som betraktas 

som sekundära bygger mestadels på material eller intervjuer som i sig är primärkällor. Det 

empiriska materialet bidrar till ett gott uppfyllande av källkritiska kriterier som äkthet, närhet 

i rum (centralitet) och tid (samtidighet) samt oberoende (Teorell & Svensson, 2012: 104). 

Kriterierna används för att värdera källors användbarhet för att belägga ett skeende. 

Intervjuer, debattartiklar och uttalanden kan utgöra risk för tendens; att människor försöker 

framställa sin egen position i så fördelaktig dager som möjligt (Teorell & Svensson, 2012: 

106). Jag är medveten om dessa risker och har tagit dem i beaktande i undersökningen. 

Risken för brott mot källkritiska kriterier är hanterbar då enskilda uppgifter inte står 

oemotsagda utan jämförs med andra källor. 

3.3 AVGRÄNSNINGAR 

Undersökningen är avgränsad till två specifika områden. Givet uppsatsens omfattning och 

behovet att undersöka frågorna på djupet är detta en rimlig avgränsning. Valet av fall 

underbyggs av den förståelse den teoretiska bakgrunden gett oss för betydelsen av utbildning 

och styrning i yrkesgruppers professionella strävan. Tidsmässigt har uppsatsen avgränsats till 

att undersöka perioder då frågorna varit aktuella. Viss historisk förankring finns också då 

detta ansetts nödvändigt. Polisen är en politiskt styrd organisation med många aktörer och 

intressenter med styrambitioner. Politiker är den viktigaste aktörsgruppen, ytterst ansvarig för 

styrningen. En annan viktig grupp med styrambitioner är Polisförbundet (Ivarsson 

Westerberg, 2004: 223). Därför ställs yrkeskåren, främst i skepnad av Polisförbundet, mot 

staten och politikerna. Frågorna analyseras utifrån hur konflikten mellan stat och poliskår 

utvecklats. Det är alltså inte effekter av förändringar i frågorna som undersöks, snarare hur 

och i vilken utsträckning de kan sägas beskriva och förklara vad konflikten grundar sig i. 

4. BAKGRUND 

Uppsatsens analyserande del börjar här med en bakgrund till utvecklingen inom svensk polis. 

Det krävs för att förstå mer samtida händelser som analyseras i kommande kapitel. Ordet 

polis stammar från de grekiska orden politeia ”statsförvaltning” och polis ”stad” och är på 
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svenska en benämning på såväl polisorgan som befattningshavare (Polisen, 2015c). Ordet har 

fungerat som en samlingsbeteckning för all offentlig verksamhet och avsåg från början inte 

polisen som institution eller kår. Med tiden begränsades betydelsen till delen av 

inrikesförvaltningen som ansvarade för att upprätthålla ordning och säkerhet. Polisen 

definieras idag inte utifrån dessa gamla betydelser utan från det faktum att polisen har rätt att 

använda våld och tvång i arbetet. Den är således ett uttryck för statens våldsmonopol och den 

institution som ansvarar för ordning och säkerhet inom landet (Furuhagen, 2009: 7). 

4.1 SVENSK POLIS 

Polislagens (1984: 387) första paragraf säger: ”som ett led i samhällets verksamhet för att 

främja rättvisa och trygghet ska polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning och 

säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp.” Polisens uppgifter 

är enligt samma lags andra paragraf att ”1, förebygga, förhindra och upptäcka brottslig 

verksamhet och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten, 2, övervaka den 

allmänna ordningen och säkerheten och ingripa när störningar har inträffat, 3, utreda och 

beivra brott som hör under allmänt åtal, 4, lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan 

hjälp, när sådant bistånd lämpligen kan ges av polisen, 5, fullgöra den verksamhet som 

ankommer på Polismyndigheten enligt särskilda bestämmelser”. Enligt Furuhagen (2009: 7) 

är det dock svårt att definiera polisen efter dess uppgifter då polisen delvis arbetat, och än 

idag arbetar, med uppgifter som inte anses vara dess huvuduppgift. 

4.1.1 TIDIG HISTORIA 

Dagens moderna polis är ett relativt nytt fenomen. Den utvecklades kring förra sekelskiftet i 

industrisamhällets växande storstäder där problem med ordning, brottslighet och social misär 

skapades (Furuhagen, 2009: 7). Polisväsendet är dock i princip lika gammal som 

mänskligheten. Polisens ursprung är lokalt och uppstod sannolikt innan en statsmakt 

utvecklades. Statsmakter hade senare motiv och resurser att organisera och finansiera ett 

större polisväsende, de lokala dragen fanns dock delvis kvar (Furuhagen, 2009: 7). Sverige 

fick sin första moderna polisorganisation 1850, då det splittrade polisväsendet i Stockholm 

samordnades till en polismyndighet, en blandning av statlig och kommunal polis (Furuhagen, 

2009: 21-22). I början av 1900-talet var det svenska polisväsendet ännu inte enhetligt 

organiserat eller reglerat i lag. Stora skillnader fanns mellan stad och landsbygd, liksom 

mellan olika kommuner och städer. Polisförbundet blev en drivande kraft för nationell 

reglering (Furuhagen, 2009: 28-29). 
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1925 fattade riksdagen beslut om en polislagstiftning och ett polisreglemente. Polisen förblev 

i praktiken en kommunal angelägenhet, Länsstyrelserna förblev högsta ”polismyndighet” i 

respektive län. Städer och köpingar bildade egna polisdistrikt, på landsbygden bildade varje 

enskild kommun ett polisdistrikt (Furuhagen, 2009: 31-32). Som ett direkt resultat av Ådalen 

1931 inrättades den så kallade statspolisen, ytterligare en konsekvens av statens ökande 

inflytande och finansiering av polisväsendet. Frågan om huvudmannaskapet aktualiserades 

vid flera tillfällen under 1930-talet. Både principiella (polisen har huvudsakligen att fullgöra 

statsändamål) och pragmatiska (bristande enhetlighet inom polisväsendet försvårade 

polisarbetet och minskade effektiviteten) argument anfördes. 1939 års polisutredning föreslog 

ett förstatligande av Polisen medan 1948 års polisutredning lade fram två alternativ; en statlig 

polis eller en reformerad kommunal polis. Förslagen på förstatligande av Polisen undkom 

inte kritik. Förlorad lokal anknytning, sämre förhållande till allmänheten och stora statliga 

kostnader är exempel på sådana (Furuhagen, 2009: 38). 

4.1.2 STATLIG POLIS 

1957 års polisutredning pekade på att de många små polisdistrikten försvårade samordning, 

specialisering och utveckling. Polisdistrikten minskade från 854 år 1954 till 554 år 1960. 

Samhällsutvecklingen, med ökad trafik och rörlighet i befolkningen, ledde till ökad och 

mindre lokalanknuten brottlighet. Därför beslutade riksdagen 1965 att Polisen skulle 

förstatligas, inordnas under Justitiedepartementet och organiseras i tre nivåer. Centralorgan 

blev Rikspolisstyrelsen (RPS), med uppgift att inspektera, samordna och stödja. Polisen 

inordnades i länsstyrelsen där länspolischefen placerades, den lokala polisorganisationen 

leddes av en polismästare och byggde på 119 polisdistrikt (Furuhagen, 2009: 43-44). 

4.1.3 FRÅN CENTRALISERING TILL DECENTRALISERING 

1979 lanserade en statlig utredning ett förslag till decentralisering av Polisen, förbättrade 

kontakter med och ökat inflytande för allmänheten samt utveckling av det brottsförebyggande 

arbetet (Furuhagen, 2009: 51). Det blev startpunkten på ett förändringsarbete där RPS:s 

befogenheter begränsades för att istället inriktas på metodutveckling. En ny polislag och 

polisförordning trädde i kraft 1985, samma år lade polisberedningen fram slutbetänkandet för 

ändrad inriktning på polisverksamheten. Enligt utredningen borde tre principer vägleda 

polisarbetets förnyelse: service, synlighet och samspel med allmänheten. I praktiken gick det 

dock trögt med förändringsarbetet, i en granskning (Riksdagens revisorer, 1993) 

konstaterades att Polisens satsningar på brottförebyggande arbete, kvarterspolisverksamhet 
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och fotpatrullering i praktiken inte genomförts (Furuhagen, 2009: 52-53). 

4.1.4 NÄRPOLISREFORMEN 

Under 1990-talet fortsatte omdaningen av Polisen, Civildepartementets förnyelseproposition 

1989-1990 syftade framförallt till att stärka Polisens brottsförebyggande arbete men föreslog 

även att de flesta poliser skulle vara generalister. De lokalt förankrade poliserna skulle vara 

”allpoliser” och ansvara för allt polisarbete inom sitt område. Propositionen betonade även att 

RPS i princip inte skulle utöva någon direkt polisledning. Propositionens förslag följdes, 

genom budgetpropositionen 1993/94 beslutades att närpolisen skulle införas i hela landet och 

utgöra basen för polisverksamheten (Furuhagen, 2009: 53-54). Det är oklart i vilken 

utsträckning närpolisverksamheten genomfördes enligt intentionerna. Alltfler poliser 

definierades visserligen som närpoliser under 1990-talet, en utredning från år 2001 visade 

dock att endast hälften av närpoliserna var allpoliser och att närpolisreformen vid tidpunkten 

inte var fullt utbyggd (Brottsförebyggande rådet, 2001: 7). Närpolisreformen innebar en 

organisationsförändring men ändrade inte polisverksamhetens inriktning. Istället har 

centralisering präglat Polisen på senare år. Antalet polisdistrikt reducerades kraftigt under 

1990-talet; från 118 distrikt 1994 till 21 distrikt 1998, där varje län leddes av en 

länspolismästare och en polisstyrelse (Furuhagen, 2009: 57-58). 

4.1.5 SAMMANHÅLLEN POLIS 

Polisorganisationskommittén kom 2012 fram till att Polisen bör ombildas för att nå sin fulla 

potential och för att organisationsstrukturen ska ge förutsättningar att uppfylla regeringens 

krav. Kommitténs förslag var att RPS, polismyndigheterna samt Statens kriminaltekniska 

laboratorium blir en sammanhållen myndighet medan Säkerhetspolisen ombildas till en 

fristående myndighet. Polismyndigheten blir en enrådsmyndighet och leds av en chef tillsatt 

av regeringen. Ombildningen till en sammanhållen myndighet ska möjliggöra för ledningen 

att ta ett helhetsansvar för landets polisverksamhet. Ansvaret kan sedan delegeras till regional 

nivå genom en rak och tydlig ansvarskedja, vidare till lokal nivå och till organisationens 

lokala operativa enheter. Detta ska tydliggöra ansvarsfördelning och renodla styrkedjan vilket 

antas ge förutsättningar för mer effektiv ledning, styrning och uppföljning av verksamheten. 

Förutsättningar skapas för bättre och jämnare resultat och underlättar att sprida goda exempel 

på metoder och arbetssätt (SOU 2012:13: 24-25). I december 2012 beslutade en enig riksdag 

att bilda en sammanhållen Polismyndighet, verksamheten startade den 1 januari 2015 

(Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten, 2015: 6-7). 
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4.2 POLISFÖRBUNDET 

Polisförbundet bildades 1903 och har sysslat med yrkesfrågor, skydds- och arbetsmiljöfrågor 

samt plånboksfrågor. Vid starten drev förbundet krav på en gemensam polisutbildning, vilket 

staten tog ansvar för 1925. Under 1930-talet drev Polisförbundet frågan om förstatligande av 

Polisen, något som inträffade 1965. På 1960-talet drevs frågan om att poliser ska kunna bli 

polischef utan jur. kand., något som skedde 1997 (Polisförbundet, 2015a). Polisförbundet 

”arbetar aktivt med opinionsbildning och politisk påverkan”. De anser sig ha till uppgift ”att 

höja polisyrkets status och kunna argumentera för frågor som gäller polisens villkor och roll i 

samhället” (Polisförbundets årsredovisning 2013: 8). Hela 98 procent av poliserna uppgav i 

en studie från 2010 (Brante et al, 2014: 175) att de var medlemmar i Polisförbundet, vilket 

ger förbundet en mycket stark röst och ett mått på kårsammanhållning och identifiering med 

yrkesorganisationen. Det gör också att Polisförbundet kan ses som en aggregator för kårens 

åsikter i den nu följande analysen. 

5. ANALYS 

Uppsatsens undersökning kommer att kretsa kring två frågor - polisutbildningen samt mål- 

och resultatstyrning - som haft betydande inverkan på Polisen som myndighet och yrkesrollen 

för den enskilda polismannen. 

5.1 POLISUTBILDNINGENS UTFORMNING 

Frågan om polisutbildningens utformning har, precis som polisverksamheten i övrigt, utretts 

vid flera tillfällen. Något som diskuteras särskilt ofta är polisutbildningens närmande till 

högskolan. Redan 1979 lades det första förslaget om samordning av polisutbildning och 

högskolan fram av Polisutredningen. Enligt förslaget skulle grundutbildningen dessutom ges 

mer högskoleinriktad prägel, med ökade inslag av psykologi och samhällsorienterade ämnen. 

Polisreformens första steg genomfördes 1984 när utbildningsverksamheten sammanfördes i 

en gemensam organisation, Polishögskolan, som blev en byrå vid Rikspolisstyrelsen. 

Polisutbildningen blev, namnet till trots, inte en högskoleutbildning (SOU 2008:39: 44).  

1985 genomfördes polisreformens andra steg med en ny utbildningsordning. Praktiktiden 

kortades medan den teoretiska delen förlängdes, grundutbildningen kom nu att omfatta tio 

månaders teoretisk utbildning följt av 18 månaders praktik. Nästa förändring startade 1995 då 

Justitiedepartementet tillkallade en arbetsgrupp för att se över rekrytering och utbildning. 

Deras förslag till ny grundutbildning innebar förlängd kursbunden utbildning och minskning 
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av praktiktjänstgöringen (SOU 2008:39: 44-45). RPS:s arbetsgrupp lade 1997, på uppdrag av 

regeringen, fram promemorian Ny grundutbildning för poliser. Förslaget låg till grund för 

Polisprogrammet som startade 1998 (SOU 2008:39: 46-47), omfattande fyra terminers 

heltidsstudier samt sex månaders aspirantutbildning. Studenterna erhåller polisexamen efter 

godkända studier och är, efter godkänd aspirantutbildning, behöriga att söka polisjobb (SOU 

2008:39: 55). Utbildningen bedrevs till och med januari 2015 vid Polishögskolan i Solna och 

som uppdragsutbildning vid universiteten i Växjö och Umeå. 2015 tog Södertörns högskola 

över utbildningen från Polishögskolan i Solna (Polishögskolan, 2015). 

Utöver utredningar har polisutbildningen varit föremål för flera granskningar. År 2000 

tillsatte RPS en arbetsgrupp för att utvärdera utbildningen. I deras rapport konstaterades 

fortsatt högskoleutveckling inom Polishögskolan, att den professionella kompetensen borde 

stärkas samtidigt som en snar översyn av förutsättningar och möjligheter att förkorta 

grundutbildningen på grund av stor efterfrågan på poliser föreslås (SOU 2008:39: 72-73). 

Grundutbildningen granskades återigen år 2002 av RPS internrevision. Granskningen följdes 

upp 2005, då polisstudenterna förordade en längre utbildning med högre studietakt och 

skärpta examinationskrav (SOU 2008:39: 75). Året efter kunde Polisutbildningsutredningen 

(Ju 2006:3) konstatera att det från lärarhåll riktades kritik mot att grundutbildningen var för 

komprimerad och inte gav utrymme för reflektion kring yrkesroll och teoretiska kunskaper 

(SOU 2008:39: 76). 

År 2006 tillsatte regeringen en särskild utredare som skulle lämna förslag till reformerad 

polisutbildning. Utredaren skulle kartlägga och analysera hur kraven på polisverksamhet och 

poliser förändras och granska polisutbildningens antagningskrav, rekryteringsprocess samt 

grund- och vidareutbildning (Dir. 2006:139). I delbetänkandet Framtidens polis (SOU 

2007:39) konstateras att samhällsförändringar i Sverige och omvärlden innebär att polisens 

förutsättningar förändras. Polisens verksamhet präglas till stor del av akuta händelser vilket 

troligen kommer att utgöra kärnan i uppdraget även i framtiden. Polisen kommer dock 

påverkas av utvecklingen på områden som demografi, teknik och internationalisering. Mer 

pålästa, högre utbildade och mer ifrågasättande medborgare kommer också att ställa högre 

krav på kompetens och kunskap. Ett korrekt och bra bemötande från polisens sida är därför 

centralt för att polisen ska upprätthålla allmänhetens förtroende. 

Utredningens rapport Framtidens polisutbildning fastslog att ”de krav som kommer att ställas 

på framtidens poliser och brister i den nuvarande utbildningen medför sammantaget att 
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polisutbildningen bör reformeras”. Syftet med polisutbildningen ska vara att studenterna ska 

behärska de arbetsuppgifter som ingår i akutverksamheten. Utredningen föreslog att 

grundutbildningen skulle ersättas av en högskoleutbildning då polisyrket kräver, och i 

framtiden ännu tydligare kommer att kräva, en utbildning som bygger på vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet. Kraven på enskilda polisers förmågor och kunskaper kommer att 

öka, varje polisman behöver förmåga till helhetssyn gällande polisverksamheten och hur 

denna påverkar samhället. Poliserna behöver framöver även kunna ta till sig och analysera 

kunskap och omsätta den i praktiskt polisarbete. Vidare måste polisen kunna verka med stor 

flexibilitet och ha förmåga att anpassa sig efter förändringar. Därtill måste varje polisman ha 

individuell förmåga att självständigt och kritiskt göra bedömningar, urskilja problem och 

föreslå lösningar. Slutligen måste poliserna ges förutsättningar att själva fortsätta sitt lärande 

efter utbildningens avslutande. Att skapa naturlig grund för forskning och forskarutbildning 

talar också starkt för att göra polisutbildningen till en högskoleutbildning (SOU 2008:39: 12-

13). Jämfört med tidigare utredningar har det svenska systemet för högre utbildning 

förändrats. Flera yrken, fullt jämförbara med polisyrket, förutsätter nu högskoleutbildning. 

Polisutbildningen föreslås bli treårig yrkesexamen på grundnivå och leda till en 

högskoleexamen, polisexamen. Därmed får polisutbildningen samma omfattning som 

exempelvis de som leder till sjuksköterskeexamen och socionomexamen (SOU 2008:39: 16; 

107-108). I mars 2015 tillsattes den senaste i raden av utredningar då en särskild utredare fick 

uppdraget att lämna förslag till hur den grundläggande utbildningen kan omformas till en 

högskoleutbildning. Uppdraget ska redovisas senast den 15 april 2016 (Dir. 2015:29: 1). 

Efter denna historiska exposé har det blivit hög tid att återvända till de frågor som ska ställas 

till textmaterialet i syfte att klarlägga åsiktsskillnaderna i utbildningsfrågan. 

5.1.1 HUR SKILJER SIG POLISKÅRENS OCH STATENS INTRESSEN ÅT I FRÅGA OM 

POLISUTBILDNINGEN? 

Den stundtals hårda och intensiva debatten mellan Polisförbundet och statliga företrädare och 

antalet statliga utredningar som har gjorts tyder på att något viktigt står på spel i 

utbildningsfrågan. Syftet här är att beskriva hur de olika parternas intressen avviker för att 

sedan kunna förklara varför. 

Den polisiära grundutbildningen har sedan 1990-talet succesivt genomgått en akademisering 

både vad gäller hur kunskap och färdigheter lärs ut och vad för slags kunskap som förmedlas. 

Dagens polisutbildning beskrivs bäst som en yrkesutbildning med akademiska inslag 
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(Petersson, 2010: 2). Som vi snart ska erfara har Polisförbundet länge arbetat för full 

akademisering av polisutbildningen. Att redogöra för ”statens” intressen i polisutbildningen 

är svårare. Som framgick av den historiska bakgrunden har åtskilliga utredningar genomförts, 

flera med slutsatsen att utbildningen bör akademiseras. Trots det har mycket lite konkret hänt. 

Det måste ses som att tidigare regeringar inte haft intresse att akademisera polisutbildningen. 

Justitieminister Beatrice Ask (2014) gav i en debattartikel en hint om varifrån ointresset 

kommer. Hon menade att det är viktigt att ”alltjämt rekrytera poliser som vill upprätthålla 

ordning under helgnätter, åka på larm efter lägenhetsbråk eller agera mot ordningsstörningar i 

samband med demonstrationer eller högriskmatcher”. Ask gick i polemik mot 

akademiseringsförespråkaren, socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, Morgan 

Johansson som hon menade drev en ökad likriktning där praktik ersätts med teori. Ask ansåg 

att det fanns överhängande risk att en sådan åtgärd skulle skrämma iväg sökanden som ”vill 

arbeta med vanligt polisarbete i yttre tjänst” och att ”alla nyanställda poliser måste inte ha en 

utbildning som i alla delar uppfyller kraven i högskolelagen för att göra ett bra jobb”. Hon 

ville istället stärka polisutbildningens koppling till vetenskapliga discipliner genom ”att all 

grundutbildning till polis ska bedrivas som uppdragsutbildning vid universitet och 

högskolor”, ”tillvarata kunskapen hos de polismän som har en akademisk utbildning vid 

sidan av polisexamen” och ”anställa personer med akademisk utbildning” (Ask, 2014). 

Enligt Ask var en högskoleutbildning alltför kvalificerad i förhållande till arbetsuppgifterna 

som de flesta poliser utför. Enligt samma resonemang skulle det finnas en risk att de som 

söker sig till en sådan utbildning har ett begränsat intresse av att arbeta i akutverksamheten. 

Framtidens polisutbildning (2008:39: 110-111) delar inte Asks oro, utan menar att polisyrket 

redan är så komplext att högskoleutbildning är befogad. Den ansåg dessutom att frågan skulle 

bedömas utifrån den nya högskoleordningen då polisutbildningen föreslås vara en utbildning 

på grundnivå. Bland befintliga utbildningar på grundnivå märks exempelvis dietistexamen, 

arbetsterapeutexamen, optikerexamen och sjuksköterskeexamen. Utredningen menar att 

polisyrket i vart fall inte ställer lägre krav gällande grundkriterierna för högskoleutbildning på 

grundnivå - de anställdas förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, förmåga 

att självständigt urskilja, formulera och lösa problem samt att möta förändringar i arbetslivet - 

än dessa yrken. Att polisyrket skulle ha lägre utbildningsnivå än andra, till synes inte mer 

kvalificerade, yrkesgrupper kan på sikt skapa problem med dess legitimitet och auktoritet. 

Polisen är unik sett till uppdrag och befogenheter. Det ställer stora krav på organisation och 

anställda, vilket motiverar en mer kvalificerad utbildning. Polisyrkets praktiska karaktär 
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behöver inte minska behovet av gedigen teoretisk grund. Att, som Ask, gå i klinch med så 

tydliga rekommendationer från statliga utredningar tyder på en stark politisk övertygelse. 

POLISFÖRBUNDETS KAMP FÖR HÖGSKOLEUTBILDNING 

Kampen för högskoleutbildning är tydlig i Polisförbundets uttalanden och strider mot olika 

regeringar genom åren. I Polisförbundets yrkespolitiska program (2006: 9) hävdas att en mer 

avancerad brottslighet och komplex samhällsutveckling ”ställer krav på en flexibel polis som 

har förmåga att tänka kritiskt, analysera, lösa problem och följa med i samhällsutvecklingen”. 

Detta är förmågor som överensstämmer med högskoleutbildningars övergripande mål. I 

programmet (Polisförbundet, 2006: 9) konstateras att polisutbildningen blivit väl teoretisk 

och poliskunskaperna (de praktiska färdighetsämnena) kommit i skymundan. Polisförbundet 

menar att praktiska färdighetsmoment bör värderas lika högt som teoretiska, alltså ge 

högskolepoäng. Då skulle poliskåren få samma kunskapsgrund som i andra länder, där 

polisutbildningen är en högskoleutbildning, vilket är viktigt då det internationella samarbetet 

ökar. Polisförbundet (2009: 5) hoppades under 2009 få besked om framtidens polisutbildning, 

regeringen valde dock att inte förändra utbildningen. Förbundet menar att det finns en tydlig 

majoritet för förlängning och akademisering av utbildningen i riksdagen och att de rödgröna 

varit tydliga med att Anders Danielssons utredning (SOU 2008:39) ska utgöra underlag för en 

reformerad polisutbildning. Även Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet sägs vilja 

akademisera utbildningen och enskilda moderata riksdagsledamöter har motionerat om detta. 

Polisförbundet anser att frågan dragits i långbänk. Trots att två utredningar under 2006-2010 

förordat akademisering och treårig högskoleutbildning och att alla remissinstanser varit 

positiva har regeringen uttryckt sig ”i luddiga termer” kring när detta kan förverkligas 

(Polisförbundets årsredovisning 2009: 9, 13). 

Den 13/12 2012, samma dag som regeringen gav RPS i uppdrag att utveckla polisens 

grundutbildning, riktade Polisförbundets ordförande Lena Nitz (2012b) kritik mot förslaget 

som innebar att polisstudenter ska kunna få högskolepoäng för delar av polisutbildningen. 

Nitz kallade beslutet ”ett bakslag för utvecklingen av svensk polis” och menade att ”en 

högskoleutbildning är en av de viktigaste åtgärderna för en effektiv polisverksamhet. 

Återigen visar regeringen att man inte inser vikten av en välutbildad poliskår. Att svensk 

polis har samma kunskapsgrund och kompetens som poliser i våra grannländer är nödvändigt. 

Regeringens urvattnade förslag är inte att ta ansvar för framtidens brottsbekämpning”. Nitz 

fortsätter: ”med de allt större krav som ställs på att analysera och omsätta kunskap till 
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praktiskt polisarbete måste vi ha samma kunskapsgrund som övriga rättskedjan. Därför måste 

utbildningen göras om till en högskoleutbildning kopplad till forskning” (Lena Nitz, 2012b). 

Tidigare samma år hade Nitz i en debattartikel argumenterat för att polisen ”har kraftfulla 

verktyg för att kunna skydda samhället genom rätten att använda våld och tvångsmedel. 

Dessa befogenheter ställer stora krav på polisen som organisation och på de enskilda 

poliserna. Det motiverar en kvalificerad polisutbildning”. Nitz menar att yrket blivit mer 

komplext och kräver nya kunskaper. Med stöd av en rapport från Riksrevisionen menar hon 

att framförallt utvärdering och metodutveckling i högre grad måste bli en vardaglig del av 

polisarbetet. Att polisyrket har lägre utbildningsnivå än andra kvalificerade yrkesgrupper kan 

skapa problem med polisens legitimitet och auktoritet (Nitz, 2012a). 

RELATIONEN MELLAN UTBILDNING OCH YRKESROLL 

Den 7/10 2014 offentliggjordes den förändrade polisförordningen som reglerar polisens roll 

och arbete. I sjunde paragrafen står att läsa: ”behöver en anställd vid Polismyndigheten eller 

Säkerhetspolisen behörighet som polisman och har han eller hon inte genomgått 

polisprogrammet eller motsvarande utbildning, ska myndigheten se till att den anställde får 

den utbildning som behövs (polisutbildning för specialister)” (SFS 2014:1105). Lena Nitz 

kritiserade detta för att försvaga den polisiära professionen. Polisförbundet betonar återigen 

att de vill se en polisutbildning och fortsätter ”vi arbetar för en professionell polis, som har 

särskild utbildning och särskilda befogenheter. Att vara polis bör vara en profession. 

Medborgarna har rätt att vänta sig att en polis är en legitimerad yrkestitel på samma sätt som 

läkare. Den som arbetar som polis ska också ha den fulla utbildning som krävs för detta. Det 

är viktigt för medborgarnas trygghet”. Nitz tycker att beslutet är ”extra motsägelsefullt i och 

med att den nya regeringen i sin regeringsförklaring meddelade att polisutbildningen ska bli 

en högskoleutbildning”. Polisförbundets ordförande anser det inte ”särskilt professionellt att 

t.ex. en ekonom med en kort påbyggnadsutbildning plötsligt ska ha fulla befogenheter som 

polis. Det är respektlöst mot polisens kompetens och nonchalant mot medborgarnas 

trygghet”. Istället anser Nitz att polisen borde tillvarata kunskapen hos poliser som är 

akademiker, ”idag får du många gånger ingen nytta av t ex din juristexamen som polis” 

(Polisförbundet, 2014). Nitz försöker stärka professionalismen genom att, medelst utbildning, 

behålla exklusivitet för yrket och stängsla in det gentemot andra. Inträdeskontrollen till yrket 

är ett tydligt professionellt tecken, det är påtagligt att Polisförbundet vill ha en utbildning som 

monopoliserar yrket. 
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Frågans känslighet grundar sig alltså i att det inom polisen finns en entydig relation mellan 

yrke och utbildning. I en strikt en-till-en relation har, i princip, alla som utövar ett yrke en 

viss utbildning som också är den legitima grunden till yrkesutövningen. Det blir extra tydligt 

då poliser endast kan jobba inom en organisation (Brante et al., 2014: 56). Många menar att 

det finns tre kulturer i polisen; poliskulturen, de civilanställdas kultur och chefernas kultur 

(Polisförbundets yrkespolitiska program, 2006: 30). Mellan grupperna finns konkurrens om 

makt och inflytande. Ivarsson Westerberg (2004: 47-48) beskriver en tydlig uppdelning av 

personalen i två yrkeskategorier: poliser som innehar yrkesutbildning och civilanställda. 

Variationen i arbetsuppgifter för civilanställda är stor varför utbildningstyp snarare än 

arbetsuppgifter används för att särskilja grupperna, antingen är man polis eller också tillhör 

man ”de andra”. Antalet civilanställda poliser har mer än tredubblats och andelen har 

fördubblats sedan förstatligandet 1965 (Ivarsson Westerberg, 2004: 49). Jurister har, vid 

sidan av poliser, traditionellt varit den dominerade yrkesgruppen. Efter omorienteringen mot 

ekonomi och management har även andra kompetenser efterfrågats (Ivarsson Westerberg, 

2004: 185). En politisk strävan har funnits att överföra administrativa uppgifter från poliser 

till administrativ personal för att renodla polisens uppgifter till sådant som de är utbildade för, 

dvs. polisarbete som faller under direkt lagtillämpning (Ivarsson Westerberg, 2004: 203). 

STRIDEN MELLAN POLISER OCH CIVILANSTÄLLDA 

Så kom det dock inte att bli. Fördelningen av arbetsuppgifter påverkades av uppsägningarna 

av cirka 1200 civilanställda som 1997-1998 genomfördes på grund av sparbeting. 

Polispersonal var fredad av politiska skäl, facket lyckades undanta dem från uppsägningar. Ur 

fackets synvinkel fanns motiv att inte ta bort arbetsuppgifter eftersom det i förlängningen 

kunde innebära minskat antal jobb. Detta innebar att lägre utbildad administrativ personal 

fick sluta och att deras arbetsuppgifter, av mer rutinartad och okvalificerad karaktär, fick 

utföras av poliser. Utvecklingen kan beskrivas som att det nu finns färre administratörer, men 

fler som administrerar. Samtidigt har administrativ personal anställts för mer kvalificerade 

arbetsuppgifter, exempelvis ekonomiskt analys- och redovisningsarbete, informationsarbete, 

dataarbete och specialiserat personalarbete. Det okvalificerade administrativa arbetet utförs 

alltså av poliser samtidigt som kvalificerat administrativt arbete ökar och professionaliseras. 

Personal med akademisk kompetens, civila specialister, rekryteras och nya avdelningar, 

enheter och tjänster inrättas. Istället för strävandena efter en renodlad polisroll har den 

politisk-ekonomiska verkligheten bidragit till att det blivit precis tvärtom (Ivarsson 

Westerberg, 2004: 186; 203-205). 
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De civilanställda arbetar alltså med polisens kärnverksamhet utan att vara poliser. De saknar 

polistitel och därmed också polisiära befogenheter. Framtidens polisutbildning (SOU 

2008:39: 141-142) anser att uppdelningen av personer med samma typ av arbetsuppgifter i 

olika yrkeskategorier leder till att de anställda ses som medlemmar i ett A- eller B-lag vilket 

skapat konflikter på arbetsplatserna. Uppdelningen blir ett problem även i förhållande till 

allmänheten med oklarheter i fråga om befogenheter, kompetens och erfarenhet. Utredningen 

anser att det skulle ligga ett stort värde i att personer som genomgått specialistutbildningen 

ges en polisiär titel. Det skulle medföra breddad kompetens i poliskåren och motverka 

motsättningar genom att anställda med samma typ av arbetsuppgifter ges större 

samhörighetskänsla. Allmänheten skulle dessutom mötas av tjänstemän med enhetliga titlar. 

Utredningen menar att det självklart inte är aktuellt för specialister som inte genomgått 

grundutbildningen att fullt ut verka som poliser, det skulle varken vara eller upplevas 

rättssäkert. Genom att genomföra förslaget skulle polisyrket breddas och fler ges möjlighet 

att arbeta som poliser. Det var också på dessa grunder som regeringen lade fram förslaget om 

en ”snabbutbildning” till polis i den förändrade polisförordningen. 

5.1.2 GRUNDAS VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR I PRECISA REGLER ELLER TILLÄMPBAR 

VETENSKAP? 

Utbildning handlar om att ge yrkesutövaren förutsättningar att bedriva verksamheten på ett 

korrekt sätt. Vad som är korrekt yrkesutövande är dock avhängigt valet av styrning. Detta 

avspeglar vilka förutsättningar som verksamheten grundar sig i, vilket i sin tur har betydelse 

för vilken utbildning kåren behöver. Om verksamhetens förutsättningar grundas i enhetliga 

och precisa regler är det ett tecken på en legalbyråkratisk syn på verksamheten. Om 

förutsättningarna istället utgörs av tillämpbar vetenskap innebär det en mer professionell syn. 

I detta kapitel ska indikatorer på dessa två perspektiv eftersökas för att kunna besvara vad 

verksamhetens förutsättningar grundas i. 

Utredningen Framtidens polisutbildning menar att polisarbetet redan idag ställer stora krav 

på kunskaper och färdigheter och väntas bli än mer komplext i framtiden. Ett större behov av 

helhetssyn på verksamheten och det polisiära uppdraget antas uppstå. Helhetssynen innefattar 

förståelse för hur olika verksamhetsdelar är beroende av varandra för att polisen ska kunna 

uppnå ett tillfredställande resultat samt för hur det egna agerandet uppfattas hos allmänheten 

och kan påverka händelseförlopp. Mot bakgrund av detta måste en framtida polisutbildning 

ge poliserna en grund att möta förändringar, ta till sig ny kunskap samt ge förmåga att se 
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helheten i en alltmer komplex verksamhet. Utbildningen behöver hålla hög kvalitet och skapa 

en plattform för framtida lärande. Den polis som inte har förmåga att själv ta till sig ny 

kunskap antas få svårt att följa den allt snabbare förändringstakten (SOU 2008:39: 99-101). 

Frågan om vad verksamhetens förutsättningar grundar sig i är nära sammankopplad med 

vilken syn aktörerna har på de som ska utbildas. Här kan en tydlig skiljelinje skönjas mellan 

stat och kår. En polisverksamhet som grundar sig i precisa regler innebär i praktiken en 

toppstyrd organisation av klassiskt legalbyråkratiskt snitt. Inte sällan med chefer som 

noggrant granskar regelefterlevnaden. En polisverksamhet som bygger på tillämpbar kunskap 

innebär istället en organisation byggd på professionalism och tjänstemännens egna 

bedömningar. I Sverige har staten historiskt sett varit en förespråkare för den första linjen 

medan poliskåren själva verkat för en organisation som grundas i tillämpbar kunskap. 

PRECISA REGLER – NÖDVÄNDIGHET ELLER OMÖJLIGHET 

Wennström (2014: 58) intervjuar två gamla justitieministrar, Gun Hellsvik och Thomas 

Bodström, som bekräftar att den polisiära styrningen på högsta politiska och administrativa 

nivå är präglad av ett ”top-down” perspektiv. Det mesta handlar om styrning, mål och budget 

samt ett tänkande som innebär att ”vi formulerar målen, vi ger resurserna – ni utför”. Detta 

syns också i Beatrice Asks uttalanden under den nyss behandlade debatten om 

polisutbildningen. I Andersson Arnténs (2013: 7) undersökning framkommer att 

polisverksamheten inte bygger på någon metod som möjliggör upptäckt och analys av 

problem, framarbetande av lösningsförslag och genomförande av arbetet. Detta är basen för 

en lärande organisation och en förutsättning för att kunna bygga upp tillämpbar kunskap. De 

flesta förses istället med tydliga instruktioner om vad som skall göras. Möjligheten att 

påverka ”huret” är oftast begränsat till enklare arbetsupplägg som att bestämma ”var man 

skall stå”. Att polisen beslutar över ”huret” är nödvändigt beroende på svårigheten att 

detaljstyra frontlinjebyråkrater (Petersson, 2010: 15). Vi talar alltså om en verksamhet styrd 

av precisa regler. I en verksamhet byggd på tillämpbar kunskap skulle istället poliserna själva 

tagit till sig kunskap som de använt i yrkesutövandet. För detta krävs att yrket till stor del 

bygger på vetenskaplig kunskap. 

Brante et al (2014: 143-145) har frågat sina respondenter om de anser att deras respektive 

yrken baseras på vetenskaplig kunskap. Det visar sig att poliser är den yrkesgrupp som 

skattar lägst i denna kategori. De anser att deras yrke i stort sett inte alls bygger på 

vetenskaplig grund ”i hög grad”. Brante et al. (2014: 151-155) låter även respondenterna ta 
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ställning till påståendet: ”I mitt yrke måste man följa med i den vetenskapliga utvecklingen 

inom området”. Poliser upplever att vetenskapens utveckling i princip inte har någon 

betydelse för deras verksamhet. Inslaget av nya forskningsrön är centralt och utmärkande för 

professioner och detta borde återspeglas i hur utövarna håller sig uppdaterade med 

forskningsutvecklingen inom sitt ämne, bland annat i hur stor grad yrkesutövarna tar del 

av/måste ta del av vetenskapliga tidskrifter. Här visar det sig att poliser knappt alls läser 

sådana tidskrifter (Brante et al., 2014: 153-154). 

Att döma av den svaga polisiära kopplingen till vetenskap och forskning (Sarnecki, 2010) kan 

det anses finnas goda skäl att styra verksamheten med precisa regler snarare än tillämpbar 

kunskap. Agevall och Jenner (2007: 169-170) och Holgersson och Gottschalk (2008) 

beskriver hur polisarbete definieras av en ständig brist på absoluta svar på hur problem ska 

hanteras rent moraliskt. Det definieras snarare av situationsbaserad kunskap; en kompetens 

som kommer med professionen. Det är alltså inte konstigt att poliser skattar sig högre när det 

gäller vardagskunskap än vetenskap. Brante et al. (2014: 148-151) använder begreppet för att 

komma åt kunskaper som inte härrör från akademisk kunskap. Resultaten visar att 

yrkesgrupper med mycket mänsklig direktkontakt tillmäter vardaglig kunskap större vikt. 

Motsatsen till vardagskunskap är svårtillgängliga kunskaper som oftast kräver insikter om 

bakomliggande principer och förutsättningar. De uttrycks i, för utomstående, svårförståeliga 

begrepp. Forskningsintensiva och specialiserade professioner använder sådana kunskaper 

medan poliser saknar sådan vetenskaplig bas (Brante et al., 2014: 149). 

I högskolelagen (1992:1434) anges att all högre utbildning ska vila på vetenskaplig eller 

konstnärlig grund och beprövad erfarenhet. Verksamheten ska dessutom bedrivas så att det 

finns ett nära samarbete mellan forskning och utbildning (SOU 2008:39: 94). Av detta följer 

att en grundläggande fråga är om polisyrket kräver en utbildning som vilar på vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet. Om svaret på den frågan är nej ska polisutbildningen inte 

infogas i högskolesystemet, är svaret ja bör utbildningen reformeras till högskoleutbildning. 

Utredningen menar att det behövs poliser som har individuell förmåga att göra självständiga 

och kritiska bedömningar, urskilja problem och föreslå lösningar samt ges grund att själva 

fortsätta sitt lärande efter avslutad utbildning och ges metoder nödvändiga för 

kompetensutveckling. Behovet av sådana poliser tillgodoses bäst genom en utbildning som 

vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i enlighet med de syften som ställts upp 

för en högskoleutbildning på grundnivå. Kunskaperna måste därtill kombineras med en 

praktisk förmåga att agera i olika situationer (SOU 2008:39: 109). 
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PRAKTISK KUNSKAP VS TEORETISERING 

Tvärtemot Beatrice Asks argument mot akademisering av polisutbildningen anser Framtidens 

polisutbildning att det är utmärkande för modernt polisarbete att uppdelningen i 

ingripandeverksamhet och utredningsverksamhet inte längre är tydlig. Att poliser som 

kommer först till en brottsplats gör rätt förstahandsåtgärder, som att säkra spår och hålla 

inledande förhör, är avgörande för att ärendet framgångsrikt ska kunna drivas vidare. Därmed 

är uppdelningen av poliser i sådana som verkar i yttre tjänst och sådana som arbetar med 

utredningsverksamhet förlegad. Bred kunskap och förståelse för helheten är förutsättningar 

för framgång i arbetet. En specialisering under grundutbildningen skulle begränsa rörligheten 

och förmågan till helhetssyn inom organisationen. Utredningen ser därtill fördelar gentemot 

allmänheten med att poliser verksamma inom akutverksamheten har samma grundläggande 

kompetens. Från ett medborgarperspektiv är det svårt att försvara att en polis i anslutning till 

den plats där ett brott begås inte har kunskaper eller befogenheter att vidta de åtgärder som 

krävs. Därför förordar utredningen en gemensam grundutbildning för alla poliser i 

akutverksamheten (SOU 2008:39: 103-104). 

Polisförbundet håller, inte oväntat, med om att polisyrket grundar sig i tillämpbar kunskap 

snarare än precisa regler. Det framkom bland annat i en debattartikel som ordföranden Lena 

Nitz 2012 skrev tillsammans med Morgan Johansson, då socialdemokratisk ordförande i 

justitieutskottet, Jerzy Sarnecki, professor i Allmän kriminologi vid Stockholms universitet 

och Rolf Granér, lektor i Polisvetenskap vid Linnéuniversitetet. I huvudsak hänvisas till 

tidigare redovisade argument, återigen påtalas polisutbildningens avsaknad av naturlig 

forskningskoppling som en stor brist och att ”polisarbete måste bygga på beprövad erfarenhet 

och vetenskap, utvärderas och analyseras som all annan verksamhet”. Jämförelser görs också 

med yrken som förskollärare, lärare, fritidspedagog, sjuksköterska, läkare och tandläkare där 

ingen ”någonsin påstått att "teoretiseringen" av dessa utbildningar skulle vara en nackdel eller 

minska den praktiska yrkesskickligheten” (Nitz et al, 2012). 

5.1.3 VEM HAR HAFT MAKTEN ATT BESTÄMMA INNEHÅLL OCH INRIKTNING I 

POLISUTBILDNINGEN OCH HAR REFORMERNA PÅVERKAT POLISYRKET? 

Avslutningsvis är det intressant att undersöka vems intressen som haft störst genomslag på 

polisyrket. Oenighet i utbildningsfrågan har funnits länge, frågan ställs för att utreda hur 

maktförhållandet mellan kår och stat sett ut historiskt. 
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I det hittills genomgångna materialet är det tydligt att staten bestämt polisutbildningens 

innehåll och inriktning. Polisförbundet har under lång tid utfört betydande påtryckningsarbete 

för akademisering och koppling till forskning, men talat för döva öron. Forskningsfrågan är 

talande som exempel på vem som haft makten i utbildningsfrågan. Förmågan att beforska sitt 

yrkesfält är en viktig del i professionssträvan. Polisförbundet menar att en avgörande 

samhällsfråga är att veta vilka polisinsatser som fungerar. För medborgarna handlar det om 

förtroende för rättsväsendet, för poliserna själva om legitimitet och en rimlig arbetssituation, 

politiskt ansvariga behöver veta om mål och ambitioner uppfylls och medborgarna behöver 

leva i ett rättssäkert samhälle och få valuta för skattepengarna. Polisförbundet menar att 

forskning krävs för att uppnå dessa mål och att enda sättet att bedriva forskning inom 

polisutbildningen är att göra den till högskoleutbildning (SOU 2008:39: 146-147; 

Yrkespolitiskt program för svensk polis, 2006: 12). 

Knutsson (2010: 10-12) beskriver hur det som en följd av 1985 års polisreform inrättades ett 

antal forskartjänster på Polishögskolan, vid 1990-talets början fanns en forskningsenhet med 

ett jämförelsevis stort antal kvalificerade forskare och forskningsassistenter. Ett antal 

rapporter med stor ämnesspridning publicerades under 1990-talet. Dåvarande rikspolischef 

Sten Heckscher föreslog dock att forskningsresurserna borde överföras till 

Brottsförebyggande rådet (Brå). Motivet till detta var att enheten var för liten för att ett 

fruktbart forskningsklimat skulle uppstå. Detta antogs inträffa på Brå som 1998 fick ansvaret 

att bedriva polisforskning med ett myndighetsperspektiv. För Polishögskolan utfärdades vad 

som uppfattades som ett ”forskningsförbud”, forskning skulle endast ske med RPS goda 

minne. Detta trots att RPS kompetens i forskningsfrågor var ytterst begränsad, samtidigt som 

det hela tiden funnits kvalificerade akademiker vid Polishögskolan. Detta förfarande, att 

upprätta ett forskningsförbud för en inrättning under namnet högskola kan enligt Knutsson 

(2010: 12) ”endast, för att uttrycka det milt, betraktas som bisarrt”. 

Den stora resursöverföringen från Polishögskolans forskningsenhet till Brå borde inneburit ett 

kraftigt uppsving i antal utgivna polisforskningspublikationer från Brå. Så blev dock inte 

fallet, istället minskade den totala volymen. En delförklaring kan vara att Brå inte skapade en 

egen polisforskningsenhet. Motviljan märks även i att Brå motsatt sig att publicera 

undersökningar och i att författarnamnen togs bort från forskningsrapporterna, något som är 

helt främmande för en forskningsverksamhet där författarna med sina namn svarar för 

rapporternas innehåll och kvalitet. Beslutet att flytta forskningen från Polishögskolan innebar 
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att Sverige hamnade efter på polisforskningsområdet där andra länder satsat mer (Knutsson, 

2010: 12-16). Även i Framtidens polisutbildning (2008:39: 18) konstateras att 

polisforskningen är eftersatt och att det saknas naturlig koppling mellan forskning och 

polisutbildning och därmed i förlängningen till polisverksamheten. Detta får till följd att det i 

samband med utvecklingsarbete inom polisen är svårt att använda vetenskaplig grund eller 

beprövad erfarenhet som stöd i arbetet (2008:39: 146-147). 

VIKTEN AV ATT VERKSAMHETEN GRUNDAS I FORSKNING 

Knutsson (2010: 23) anser att det i samhälleligt hänseende är viktigt med en stark forskning 

som väljer sina utgångspunkter och forskningsfrågor. Med polisens maktbefogenheter i 

åtanke är det synnerligen viktigt med kvalitativ granskande polisforskning. Enligt Knutsson 

är trenden i polisverksamheten tydlig; den kommer allt mer bedrivas med klara analytiska 

förtecken. Detta kan inte ske om inte polisen har personer med gedigen universitets- eller 

högskolebakgrund till sitt förfogande; alltså en egen forskningsbakgrund (Knutsson, 2010: 

24). Framtidens polisutbildning menar också att skapandet av en naturlig grund för forskning 

och forskarutbildning på polisområdet starkt talar för att göra polisutbildningen till en 

högskoleutbildning. En naturlig plattform för forskning, gynnande såväl polisutbildning som 

polisverksamhet, kan skapas genom att integrera polisutbildningen i högskolesystemet. En 

högskoleexamen skulle dessutom innebära en styrka för poliser som vill söka sig till andra 

yrken. En utbildning som inte har något större värde utanför polisyrket har en hämmande 

effekt vid val av utbildning och framtida yrke (SOU 2008:39: 109-110). 

Vid ett regeringssammanträde i mars 2015 beslutade regeringen att en särskild utredare, 

biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna, ska lämna förslag till hur 

grundutbildningen kan omformas till en högskoleutbildning. Reformens syfte är att 

säkerställa att Polismyndigheten ”har den kompetens som krävs för att utföra sitt uppdrag i ett 

allt mer komplext samhälle”. En polisutbildning med tydlig förankring i vetenskap och 

beprövad erfarenhet påstås krävas för att stärka polisens förmåga att bekämpa en föränderlig 

brottslighet. Utöver huvuduppdraget ska utredaren utforma förslag till examensbeskrivning 

för den föreslagna utbildningen, klargöra hur vetenskaplig grund ska kunna säkerställas i 

utbildningen samt utarbeta nödvändiga författningsförslag. Senast den 15 april 2016 ska 

uppdraget redovisas (Dir 2015:29: 1). Detta är Polisförbundets hittills största skalp i frågan, 

de kallade den också för ”en seger”. Polisförbundet skulle dock önskat större fokus på 

polisforskning och en bredare syn på hur specialistutbildningen ska utredas. Direktiven är 
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inriktade på hur man får personer med annan utbildning än polisiär att utbilda sig till 

specialister. Polisförbundets uppfattning är att det är minst lika centralt att poliser uppmuntras 

studera vidare och specialisera sig, exempelvis inom ekonomisk brottslighet eller IT. Därtill 

anser Polisförbundet att utredaren borde fått ett tydligare uppdrag att titta på utvecklingen av 

polisutbildningen, forskning ska vara ett grundfundament i den nya utbildningen men den nya 

forskningsdisciplinens utseende är alldeles för otydligt (Polisförbundet, 2015b: 4). 

5.1.4 DISKUSSION 

Genom analysens frågeställningar har poliskårens och statens positioner i utbildningsfrågan 

tydliggjorts. I maktkampen om polisverksamhetens inriktning har utbildningen blivit en 

viktig symbolfråga. Både utbildningens längd och innehåll har diskuterats. Den professionella 

strävan hos kåren, med krav på en längre och mer vetenskapligt baserad utbildning, har ställts 

mot statens motarbetande av en utbildning som skulle utgöra grund för en mer professionell 

poliskår. Polisförbundet menar att polisrollen blivit otydlig och att dess särart försvunnit. 

Med fler civilanställda i poliskåren anser förbundet det viktigt att poliser känner stolthet över 

sin profession. En högskoleutbildning skulle enligt Polisförbundet medverka till detta och 

samtidigt motverka revirstrider (Polisförbundets yrkespolitiska program, 2006: 9). Något som 

får ses som lätt ironiskt i sammanhanget är att Polisförbundet i viss mån bidragit till att 

polisrollen blivit otydligare. Genom att skydda poliserna vid 1990-talets uppsägningar fick 

poliser ta mindre kvalificerade administrativa tjänster. Samtidigt tog sig högutbildade 

akademiker in i verksamheten på mer kvalificerade tjänster. På så sätt förlorade poliskåren 

mark på två fronter. Det lyckade försvaret av polisanställningarna under 1990-talet får i 

efterhand anses vara en pyrrhusseger. Därför är det frustrerande för Polisförbundet när 

regeringen lägger fram förslag syftande till att ge civilanställda polisiära befogenheter, den 

ursprungliga poliskåren förlorar därmed det enda som gör den unik. I Polisförbundets intresse 

ligger att det finns en enda utbildningsväg till polisiära befogenheter. Det är en strategi från 

förbundets sida för att ge kåren mer professionslika attribut. En profession grundar sig som 

bekant i en gemensam utbildningsbakgrund. Genom flera möjliga vägar till polisyrket skulle 

kåren splittras och professionssträvan försvagas. I statens intresse ligger en effektiv poliskår, 

polisens professionella status eller grundutbildning spelar mindre roll. 

Polisförbundet anser att förutsättningen för polisyrket är tillämpbar kunskap, statliga 

företrädare spelat ner vikten av sådan och istället utgått från att verksamhetens förutsättningar 

grundas i precisa regler. Polisförbundet anser att polisyrkets autonomi behöver backas upp av 
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en utbildningsbakgrund som ger vetenskapligt stöd bakom yrkesutövandet. Givetvis ger det 

vetenskapliga stödet även högre status vilket rimligen är en bidragande orsak till förbundets 

position. Under justitieminister Ask har statens åsikt varit att akademisk kunskap behövs i 

polisorganisationen. Behovet ansågs dock inte generellt då ingripandeverksamheten antas 

grundas i precisa regler. Trots att indelningen i ingripandeverksamhet och 

utredningsverksamhet bedöms obsolet har det argumentet ändå anförts när frågan debatterats. 

Det är en stor anledning till oenighet då poliserna känt sig missförstådda och ansett att deras 

yrke nedvärderats från politiskt håll. 

Fram till regeringsskiftet 2014 har det varit tydligt att staten och regeringen haft makten att 

bestämma frågans utveckling. Polisförbundet har enträget debatterat utbildning och har 

genom att få visst politiskt gehör utjämnat maktbalansen. Efter regeringsskiftet kungjordes att 

en särskild utredare ska se över hur polisutbildningen kan omvandlas till högskoleutbildning. 

Detta är helt klart en seger för Polisförbundet. Det ska dock sägas att även om utredningens 

ambition är i linje med Polisförbundets önskan så är det fortfarande bara en utredning. Om 

det också blir ett faktiskt förslag är en helt annan sak. Att det redan en knapp månad efter 

valet blossade en konflikt upp mellan Polisförbundet och regeringen i fråga om en polisiär 

snabbutbildning för specialister kan vara ett första tecken på det självklara att det är betydligt 

lättare att vara poliskårens vän i opposition. Därför är det inte överraskande om fler, för 

Polisförbundet obehagliga, överraskningar dyker upp längre fram. 

Hur kan det då komma sig att beslutsfattare skulle vilja motsätta sig en välutbildad och 

akademiserad poliskår? Holgersson (2014: 71) och Wennström (2014: 45) menar att tänkande 

och reflekterande poliser gör det svårare för makthavare att använda dem som ett verktyg för 

sina egna politiska intressen och att motviljan kan bero på detta. Jan Struijs, programchef för 

den nederländska polisutbildningen, menade i en intervju med Wennström (2014: 45) att det 

inom de nederländska departementen finns förespråkare för en arbetsdelning där tjänstemän 

tänker och poliser utför. Departementspersonalen ser poliserna som en civilmilitär operativ 

verksamhet och ger ekonomiska medel efter detta. Det är inte helt otroligt att tänka sig att 

samma bild är, eller åtminstone har varit, rådande i Sverige. Enligt Ivarsson Westerberg 

(2004: 218-219) finns det ett starkt nätverk av personer som roterar på centrala poster inom 

rättsväsendet samt Justitiedepartementet och Finansdepartementet. Det var regel snarare än 

undantag att RPS:s avdelningschefer någon gång arbetat på Justitiedepartementet eller 

tvärtom. Av undersökningen framgår att politiker och höga polistjänstemän ofta stått på 
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samma sida i utbildnings- och forskningsfrågor. Deras gemensamma bakgrund kan tänkas 

vara en anledning till detta. Brist på gehör från såväl politiker som chefer ökar så klart 

polisernas frustration. När de känt sig motarbetade har tonläget höjts och försök gjorts att nå 

ut till allmänheten för att på så vis sätta press på beslutsfattarna.  

Ekonomi kan tänkas vara en annan orsak till det politiska motståndet mot akademisering. En 

bättre utbildad poliskår kommer ha högre löneanspråk, anspråk som med bakgrund i deras 

akademiska utbildning kommer ha större tyngd och vara svårare för politiker och chefer att 

negligera. En förlängd utbildning innebär också i sig själv en större kostnad. Detta kan antas 

skapa problem då den politiska debatten och styrningen i polisfrågor inte sällan varit grundad 

i mål rörande antalet poliser snarare än vilka poliser som ska anställas eller hur de ska arbeta. 

Alliansregeringens mål på 20 000 poliser blir både dyrare och svårare att genomföra med 

poliser som kostar mer och tar längre tid att utbilda. En högskoleutbildad poliskår skulle 

dessutom intressera andra arbetsgivare, vilket innebär en större rörlighet från polisyrket. En 

flykt av poliser skulle försvåra och fördyra målet om en viss numerär i poliskåren då 

Polismyndigheten hamnar i en konkurrenssituation med andra arbetsgivare. En sådan 

situation skulle gynna poliserna vilket inte gör det konstigt att Polisförbundet och staten 

hamnat på kollisionskurs. 

Poliskåren har, genom förhållandet mellan polisutbildning och polisverksamhet, teoretiskt en 

relativt gynnsam position. Ett beslut om antagning till polisutbildningen innebär i princip 

garanterad polisanställning då det inte görs något överintag till utbildningen. Detta har också 

lett till svårigheter att underkänna studenter, för många underkända studenter skulle innebära 

att polismyndigheterna inte får nödvändiga personalresurser (SOU 2008:39: 77). Poliskåren 

har dock inte lyckats utnyttja situationen på samma framgångsrika sätt som exempelvis 

läkarna gjort. I frågan om akademisering av utbildningen blir poliskårens strävan att bli en 

profession och statens historiska motstånd mot detta tydligt. Polisförbundet arbetar på flera 

fronter för att skapa större autonomi och utrymme för professionalitet. Staten har försökt 

behålla makten genom att inte låta kåren bli autonom och släppa in andra yrkesgrupper för att 

bryta monopoliseringen av yrket. Intressant är att höga polischefer ställt sig på statens sida 

och genom forskningsförbud motarbetat strävanden mot en vetenskapsbaserad yrkeskår. För 

att förstå vad det beror på krävs det att vi går vidare in på nästa fråga för denna undersökning: 

mål- och resultatstyrning. 
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5.2 MÅL- OCH RESULTATSTYRNING 

Ivarsson Westerberg (2004: 200) förklarar hur Polisens budgetsystem, tidigare traditionellt 

med äskande, tilldelande samt detaljerade instruktioner om pengaanvändningen, nu blivit ett 

sofistikerat system för resurstilldelning, styrning och uppföljning. För att förstå utvecklingen 

och dess konsekvenser krävs en historisk bakgrund. Under budgetåret 1992/93 fick Polisen 

ett nytt budgetsystem som byggde på mål- och resultatstyrning och medelsanvisning över 

ramanslag med ökade krav på uppföljning och utvärdering (SOU 2012:13: 102). I 

budgetpropositionen (Prop. 1991/92:100 bil. 3, bet. JuU23, rskr. 230) fastslås att ”en sådan 

ändring av budgetprocessen kommer att öka polisens möjligheter att bedriva en effektiv 

polisverksamhet till rimliga kostnader”. Utgångspunkten för uppgifter och befogenheter i det 

nya budgetsystemet var att de skulle decentraliseras så långt som möjligt. Vissa medel var 

dock även fortsättningsvis tvungna att hanteras på statlig eller regional nivå. Regeringen såg 

exempelvis ”med hänsyn till polisverksamhetens särskilda beskaffenhet” att det fanns skäl för 

regering och riksdag att behålla ansvaret över poliskårens storlek. 

I Polisens regleringsbrev för 1994/95 fastslogs att RPS skulle fortsätta utveckla ett system för 

målstyrning och resultatuppföljning. Resultatmodellen hade, förutom en redovisande uppgift, 

även funktion som underlag till en fördelningsmodell för anslagen till polismyndigheterna. 

Varje myndighet skulle rapportera in nyckeltal eller statistikuppgifter enligt resultatmodellens 

krav. Uppgifterna ansågs spegla polisverksamheten och var tänkta att användas som 

analysunderlag till Polisens årsredovisning. En del kritik fanns mot modellen för att den inte 

tog hänsyn till vare sig lokala problem eller variation över landet. Den ansågs dessutom inte 

styrande utan sågs som en ren uppföljningsmodell (Ivarsson Westerberg, 2004: 152-153). 

Successivt ställdes allt högre krav på Polisens ekonomi- och budgetarbete i regleringsbreven. 

Ekonomiredovisningen gick från att vara intern till extern vilket årsredovisningen är ett 

typexempel på (Ivarsson Westerberg, 2004: 182). Utvecklingen kan således beskrivas ha gått 

från att innehålla konstituerande administrativa uppgifter till att alltmer innehålla 

legitimerande uppgifter, utöver de effektiviserande som är ekonomiarbetets huvuduppgift. 

Dagens ekonomiarbete handlar om att externt redovisa och presentera verksamhet och 

resultat, snarare än om resursfördelning och budgetering (Ivarsson Westerberg, 2004: 200). 
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5.2.1 GRUNDAS VERKSAMHETENS LEGITIMITET I GENERELLA REGLER ELLER VETENSKAPLIG 

GRUND? 

Demokratins ”svarta hål”, förvaltningen, kräver metoder för att gentemot medborgarna stärka 

genomförandeprocessens legitimitet. Legitimitet kan säkras på olika sätt; den 

legalbyråkratiska modellen säger att sådan uppnås genom generella regler, den professionella 

modellen menar att det sker genom att förvaltningen vilar på vetenskaplig grund. I den nu 

följande analysen undersöks vilken legitimitetsgrund polisen vilar på. 

Innan analysen påbörjas behöver ett tydliggörande göras. I bakgrunden diskuteras i huvudsak 

regeringens styrning av RPS, där exempel finns på att polisorganisationen inte arbetar enligt 

riksdag och regerings riktlinjer. Graner och Knutsson (2000: 106) visar att 

Riksrevisionsverket vid upprepade tillfällen kritiserat Polisen för att inte följa riksdags och 

regerings direktiv. Nästa nivå av styrning finns mellan RPS/Polismyndigheten och enskilda 

poliser. Vid analysen är det nödvändigt att hålla dessa två nivåer i huvudet då mål- och 

resultatstyrningen får olika konsekvenser för de olika nivåerna. Övergången från regelstyrt 

till målstyrt arbete har inneburit en förändring från detaljerade föreskrifter till övergripande 

mål som ska tolkas av lokala polismyndigheter och enheter. Målen är allmänna, politiska 

beslutsfattare kan därför vara generösa i dess utformande och därmed sällan utkrävas ansvar. 

Målstyrning förutsätter en decentraliserad organisation där ansvar och beslutsfattande 

delegeras. Politiker talar om vad som ska göras och överlåter till organisationen att bestämma 

hur. Både styrkan och svagheten i målstyrningen ligger i att många beslut och bedömningar 

avgörs på lokal nivå. Det möjliggör flexibilitet och situationsanpassning, samtidigt rymmer 

det ökade handlingsutrymmet risk för godtycke (Knutsson & Granér, 2001: 15-16). 

Eftersom regeringen styr enskilda poliser via sin myndighet läggs stor vikt även vid denna, 

lägre styrningsnivå. Andersson Arntén (2013: 17) menar den svenska Polisens 

organisationsfilosofi är kopplad till en hierarkisk organisationsstruktur utifrån vilken beslut, 

planering och delegering utgår. Detta beror på att polisen har rötterna i en militärrelaterad 

organisationsform kännetecknad av regelstyrning uppifrån och relativ inflexibilitet och 

tröghet i kris- och förändringssituationer. Strukturen är i många fall nödvändig då polisen 

hanterar riskfyllda situationer förenade med dödlig fara både för den anställde och för 

medborgaren. Stabilitet och rutiner minskar risken för missförstånd och ogenomtänkta 

handlingar och är viktiga faktorer för att förhindra att skada uppstår i sådana situationer. 
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HIERARKISK STYRNING VS AUTONOM KONTROLL 

Det betyder dock inte att den dagliga organisationens ledning och styrning ska vara 

hierarkisk. En lärande organisationsmodell, byggd på delaktighet i beslutsprocesser utifrån 

kompetens och samspel, kan vara bättre för att skapa en flexibel och effektiv organisation. 

Enligt Andersson Arntén (2013: 14-17) behöver polisorganisationen förändras och utvecklas 

för att effektivt och professionellt bemöta omvärldsförändringar utan att riskera att förvirring 

uppstår kring väletablerade rutiner och regler. Därför är det mycket viktigt att förändringar 

inom polisen sker planerat, välstrukturerat och med stor insikt om polisarbetets operativa 

förutsättningar. Om detta tullas på riskerar stabiliteten att sättas ur spel vilket äventyrar det 

skydd som rutinerna är tänkta att utgöra. Den lärande organisationen har mycket gemensamt 

med professionalism; de yrkesverksamma är aktivt delaktiga och har stor användning av sin 

kompetens i verksamhetsutvecklingen. Den hierarkiska organisationen är kopplad till den 

legalbyråkratiska modellen. De två organisationsmodellerna är något av motpoler; en 

organisation kan inte vara både hierarkisk och lärande vad gäller daglig ledning och styrning.  

Med en alltför strikt hierarkisk organisationsstruktur riskerar verksamheten att i för hög grad 

grundas i generella regler snarare än vetenskaplig grund, detta är inte alltid av godo. Stone 

och Travis (2013: 28) menar att skapande, spridande och praktisk tillämpning av kunskap är 

grundläggande för professionalism och att polisavdelningar behöver bejaka dessa egenskaper 

genom att bli professionella lärande organisationer. Tempot på kunskapsutvecklingen är för 

högt för att polisorganisationer ska kunna förlita sig på grundläggande utbildning och enstaka 

specialkurser. Kunskap som exempelvis polisens analytiker förvärvar måste komma ut i 

organisationen så att den kan användas av poliser på fältet. Poliser bör belönas för 

professionella vanor som att läsa, lära sig och aktivt bidra till kunskapsutveckling. 

Ekonomistyrningsverket (2009: 87-88) konstaterade att det finns ”en stor mängd utredningar, 

undersökningar, inspektioner, uppföljningar, redovisningar inom polisväsendet”. Dock 

”saknas strategisk samordning och systematisk bearbetning av de utvärderingar som görs, 

transparens och överblick över vilka utvärderingar som gjorts på olika håll i 

polisorganisationen, metodutveckling, utvecklingsperspektiv samt inte minst koppling till 

ekonomin”. Enligt Ekonomistyrningsverket måste polisens verksamhet och insatser bygga på 

kunskap om problemets karaktär, omfattning och orsaker samt vilka åtgärder som är 

verkningsfulla. Det konstateras att ”för att polisens metoder ska kunna förbättras och möta 

nya behov måste de noggrant dokumenteras, analyseras och utvärderas. På så sätt kan steg tas 
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mot såväl effektivare styrning som effektivare verksamhet med bättre resursutnyttjande.” 

Ekonomistyrningsverket, med flera, anser således att polisverksamheten grundas i generella 

regler snarare än vetenskaplig grund vilket inte alltid är bra för verksamhetens utveckling. 

YRKESPROFESSIONALISM VS ORGANISATORISK PROFESSIONALISM 

En intressant indikator på huruvida verksamhetens förutsättningar grundar sig i generella 

regler eller vetenskaplig grund är hur organisationens chefer tillsätts. Denna fråga bottnar i 

NPM-teoriernas idéer om proffschefer som tar kommandot över verksamheten och på så sätt 

hotar professionerna. Chefernas kompetens behöver inte stamma ur organisationen utan kan 

bestå av en speciell, ekonomiskt och organisatoriskt förankrad, ledarskapskompetens. I 1990-

talets mitt lanserades managementbegreppet inom Polisen, det innebar att Polisen kunde och 

borde ledas och styras som vilken annan organisation som helst (Ivarsson Westerberg, 2004: 

181). Således har inte heller Polisen undkommit företagisering och organisatorisk 

professionalism (Ivarsson Westerberg, 2004: 222). Svensk polis har till och med fler 

chefsnivåer än vad som anses i effektivt i en organisation av dess storlek. När chefer på varje 

nivå per definition ska ha ett område att besluta över leder det till en mycket detaljerad 

styrning av verksamhetens alla processer (Andersson Arntén, 2014: 20). 

Managementinriktningen medför problem för verksamhet och professioner. Wennström 

(2014: 132) ger ett exempel på vad som hänt när kravprofilen för polischefer är för allmänt 

hållen och Polisen ses som vilken organisation som helst. I polisområdeschefernas kravprofil 

i den nya polisorganisationen räcker det att ha allmänna ledarerfarenheter, vara mål- och 

resultatinriktad och ha förändrings- och utvecklingserfarenhet. Områdescheferna ska dock 

vara kommenderingschefer vid särskilda händelser vilket innebär en mycket svår uppgift i att 

utifrån lagstiftning, samhälleliga mål och aktuell situation skapa mål och inriktning för en 

viss insats. Att sätta personer utan polisiär erfarenhet på en sådan position är enligt 

Wennström som att be om problem. För att polisinsatschefen och polisinsatsstyrkan ska 

kunna utföra sina uppgifter, exempelvis vid en större olycka eller ett terrordåd, krävs det att 

den övergripande operativa nivån vet vad den gör. Därför är det närmast självskrivet att 

någon utan polisiär erfarenhet inte bör ha en sådan post. Nedvärderandet av vetenskaplig 

grund och polisiär kunskap har ändå gjort det möjligt. Tron på generella regler som 

legitimitetsgrund har lett till att andra kunskaper prioriterats högre.  

När rikspolischef Dan Eliasson medverkade i SVT:s Veckans brott den 10/11 2015 

tydliggjordes managementinriktningen i uttalandet ”att vara polis, att ingripa ute på fältet, det 
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är en profession. Jag har oerhört stor respekt för den professionen, jag lägger mig inte särskilt 

i hur Lisa ska bedriva sitt arbete. Men vet du att leda en myndighet, att göra stora 

avvägningar, att interagera med andra aktörer det är också en profession”. Dan Eliasson har 

tidigare varit generaldirektör för Migrationsverket och Försäkringskassan och ser 

uppenbarligen inte att rikspolischefsjobbet skiljer sig från hans tidigare uppdrag. Där har 

dock Eliasson fel, att vara rikspolischef innebär rent juridiskt att vara polisman. Att då så 

tydligt förlita sig på den organisatoriska professionalismen medför självklart problem 

gällande förståelse för organisationens och kårens utmaningar. 

5.2.2 SKA VERKSAMHETEN TILLÄMPA REGELTOLKNING ELLER PROFESSIONELL BEDÖMNING 

SOM BESLUTSMODELL? 

Av uppsatsens teoretiska bakgrund framgår att frontlinjebyråkraterna har att fatta en mängd 

beslut i sitt dagliga arbete. Besluten måste legitimeras gentemot medborgarna för att undvika 

misstankar om maktmissbruk, legitimeringen sker på olika sätt i olika modeller. Förutsägbar 

regeltolkning är ett viktigt inslag i den legalbyråkratiska modellen, den professionella förlitar 

sig istället på professionell bedömning. Således är regeltolkning ett utslag av organisatorisk 

professionalism medan professionell bedömning är kopplat till yrkesprofessionalism. Det är 

dessa synsätt som eftersöks i analysen av beslutsmodell för det polisiära arbetet. 

Rikspolisstyrelsen (2012: 10) betonar vikten av en enhetlig verksamhet: ”för allmänheten och 

den enskilda individen är det viktigt att Polisens verksamhet i samhället är förutsebar. En 

förutsättning för det är att lagar och andra författningar tillämpas på ett enhetligt sätt i hela 

landet. Enhetlighet i rättstillämpningen är en central rättssäkerhetsfråga inte minst ur 

enskildas perspektiv”. Detta innebär en beslutsmodell grundad i regeltolkning snarare än 

professionell bedömning, som skulle riskera enhetlighet och förutsägbarhet. I litteraturen 

finns flera fall där polisverksamheten bedrivs med strikt regeltolkning och där professionell 

bedömning knappast kan sägas vara den ledande beslutstypen. I Woxblom et als (2008) 

rapport ges exempel på hur Polisens trafikverksamhet bedrivs mot bättre vetande. 

Forskningslitteraturen om polisiär trafikverksamhet anger två fundamentala strategier när det 

gäller arbetet att minska alkoholrelaterade trafikolyckor: ”den första strategin handlar om att 

polisen bör genomföra ett stort antal slumpmässiga kontroller. Den andra om att kontrollerna 

skall inriktas på tider, platser och mot riskgrupper”. I rapporten framgår att Polisen inte lever 

upp till strategierna. De drygt 2,5 miljoner utandningsprov som genomfördes 2007 var långt 

ifrån slumpmässiga. De flesta utfördes på vardagar klockan 09-12, då risken för 
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alkoholrelaterade olyckor är minst. Därtill är det ovanligt att kontroller utförs på vägsträckor 

där upprepade alkoholrelaterade trafikolyckor förekommit. Det operativa arbetet styrs i 

huvudsak av kvantitativa mål. Viktigast är att många kontroller utförs, var och när det sker är 

sekundärt. Detta är ett tydligt exempel på att efterföljande av regelverket är viktigare än 

professionell bedömning. En professionell bedömning hade troligen riktat in sig på att ta så 

många rattonyktra som möjligt, utandningsprover är ett medel för att få ner rattonykterheten 

och inte ett mål i sig (Sarnecki, 2010: 8). 

I en studie av Forward och Ojala (2008: 6) bland poliser i trafiksäkerhetsarbete framkom att 

54 procent av poliserna kände att beslut om deras arbete fattades över deras huvuden. Drygt 

60 procent av poliserna ansåg att beslutsfattarna styrdes av ”fel” effektivitetsmått, drygt 40 

procent ansåg att trafikövervakning mer handlade om ”att räkna pinnar” än att minska antalet 

olyckor. Här blir det också tydligt att verksamheten tillämpar regeltolkning snarare än 

professionell bedömning. Poliserna följer regler som går emot deras egen övertygelse om hur 

verksamheten borde bedrivas vilket leder till frustration och slitningar. Att poliser är en styrd 

yrkesgrupp bekräftas när Brante et al (2014: 192-195) frågar hur yrkesgrupper upplever att 

styrningen av deras verksamhet förändrats under senare år. Poliser uppfattar en hög grad av 

extern styrning, omkring 80 procent upplever en ökad byråkratisk och ekonomisk styrning. 

Att missnöje finns styrks i en analys från Rikspolisstyrelsen (2007: 13) där det konstateras 

att: ”på flera håll har dock framförts att det finns ett missnöje med uppföljning på 

individnivå. Polisarbetet bygger på laginsatser och en oro finns för att den individuella 

uppföljningen leder till en mer ineffektiv verksamhet då fokus kan komma att hamna på att 

uppnå statistikpoäng (pinnjakt). På flera håll i organisationen rapporteras om minskad 

trivsel och ökat motstånd mot modellerna till följd av den utökade uppföljningen som uppges 

skapa press och olust hos vissa medarbetare. 

KONSTITUTIONALISM, DEMOKRATI OCH EFFEKTIVITET 

Höga polischefer och föreskrifter är exempel på formella, tvingande, normer som poliser på 

fältet förväntas följa. De syftar till att reglera och legitimera polisens handlande. Lagtext och 

föreskrifter ger intryck av att polisens våldsmonopol och medborgarnas trygghet står under 

demokratisk kontroll. Krav och förväntningar delgivna via förvaltningsstyrning har vanligtvis 

politiker och/eller polischefer som avsändare (Petersson, 2008: 127). I verkligheten är det 

dock inte så enkelt. Petersson (2008: 134) beskriver hur professor Jerome H Skolnick menar 

att poliser har en autonomisträvan. Det ständiga kravet att leverera skapar förekomst av 
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”praktiskt polisarbete” vilket innebär att det för ett framgångsrikt polisarbete är viktigare att 

situationer får bra lösningar än att lagen följs slaviskt. Rikspolisstyrelsen betonade ofta 

effektivitet och förbättring av verksamhetsresultat. God resultatkultur och resultatutveckling 

skulle stå i fokus för samtliga chefer och medarbetare (ex. Rikspolisstyrelsen, 2012: 11). 

Ekman (1999: 182-183) menar att poliser i fält uppfattar att det är de själva som i praktiken 

bestämmer över polisarbetet. Detta bekräftas av Peterssons (2010: 33) undersökning där åtta 

av tio tillfrågade uppger att arbetet i ganska eller mycket hög grad innefattar autonomi. 

Distansen mellan poliser i yttre tjänst och högre chefer utmärks av att det finns en vitt spridd 

uppfattning bland poliser att cheferna inte förstår polisarbetets villkor (Ekman, 1999: 160). 

Chefskritiken är en gammal företeelse med rötter i den moderna polisorganisationens födelse. 

Studier från resten av världen pekar på att det är ett globalt fenomen. Detta tyder på att det 

beror på något annat än felrekryteringar, exempelvis kan förutsättningarna för chefernas 

ledarskap ifrågasättas. Det är också väsentligt att fråga sig vilka chefer som avses, 

polismyndighetens chef, polisregionens chef eller det yttre befälet. Undersökningar pekar på 

att kritiken ökar med avståndet till polismannen på gatan. Det kan förklaras med att det är 

enklare att se villkoren för de närmaste arbetsledarna (Granér & Knutsson, 2000: 94-96). 

Poliskårens starka tilltro till det sunda förnuftet kan också vara förklaring till att poliser tagit 

till sig autonominormen. Med praktisk erfarenhet av arbetet tar de sig rätten att ignorera eller 

anpassa föreskrifter som de uppfattar som orimliga. Ytterligare en förklaring till att normen 

fått fäste är att lagtexter och interna förhållningsregler är abstrakt formulerade och att 

skepticism finns till dess avsändare. Orsak till abstraktionen är polisarbetets oförutsägbarhet, 

föreskrifterna måste ha giltighet i olika situationer som kräver olika lösningar. Abstraktionen 

bjuder dock in till tolkningar i regeltillämpningen där begreppet ”verkligheten styr” är ett 

uttryck för styrkan i autonominormen (Petersson, 2008: 135-136). Detta handlar alltså om 

vem som ska ha makt över kvalitetskontrollen. Den är en rättighet för professionella och 

poliskåren anser sig, tvärtemot realiteten, ha vad som krävs för att ha det privilegiet. 

POLISKÅRENS PROFESSIONELLA KULTUR 

Även Granér (2007: 320-321) vittnar om hur det inom polisen växt fram en professionell 

kultur och yrkesetik som avgör vad som är rätt och fel polisarbete. Enligt den officiella 

yrkesetiken måste polisen följa krav om legala rättigheter och personlig integritet. Det 

autonoma perspektivet prioriterar dock effektivitet och innehåller därför strategier för 

åsidosättande, tänjande och i vissa fall brott mot förvaltningsideal. Situationen kompliceras 
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ytterligare av att polisorganisationen måste visa resultat för att uppnå legitimitet. Som ett 

resultat av detta accepteras det autonoma perspektivets metoder så länge de inte offentliggörs 

och hotar hela organisationens legitimitet. För den enskilda polisen betyder detta att denne 

ibland - på egen risk - förväntas bryta mot officiell förvaltningsetik. Det bekräftas av Arntén 

Anderssons (2013: 45) studie som visar hur frånvaron av konsekvenser ger poliser autonomi 

gällande arbetets organisering och verksamhetens prioriteringar. Studien pekar på att 

ledarskapet inom svensk polis kapitulerat inför svåra frågor vilket lett till en 

”konsekvensfrånvaro”. Den visar sig i situationer där beteenden som att obstruera, bortse från 

fattade beslut eller inte arbeta utifrån uppsatta mål förbises. 

Konflikten mellan det legala och autonoma perspektivet innebär att legitimitet och 

effektivitet prioriteras olika. Det legala perspektivet handlar om att ”göra saker på rätt sätt”, 

det autonoma tenderar att anse att ändamålen helgar medlen. Legitimitet förutsätter alltjämt 

en viss grad av effektivitet. Spänningarna mellan värdena är försvårande för såväl den 

enskilda polismannen som för organisationen. Organisatoriskt kan en dold agenda anas där 

effektivt polisarbete uppskattas eller till och med förväntas, trots att det kan riskera 

rättsäkerheten. Det gäller dock endast om inte legitimiteten i organisationens maktstrukturer 

hotas. Granér menar att polisernas personliga etik ges stort utrymme; om du inte ges de medel 

som krävs för att göra allt det som förväntas av dig lämnas du att göra dina egna val. Enskilda 

poliser konfronteras därför med dilemmat att antingen underordna sig den rättsliga makt som 

gett dem auktoritet eller den professionella gruppens normer (Granér, 2007: 303-304). 

5.2.3 SKA VERKSAMHETENS ANSVARSUTKRÄVANDE BASERAS PÅ MÅLUPPFYLLELSE OCH 

PRESTATIONSUTVÄRDERING ELLER PROFESSIONELL KONTROLL? 

För att medborgarna ska kunna vara säkra på att polisen gör rätt saker och sköter sitt uppdrag 

på ett ansvarsfullt sätt krävs någon form av ansvarsutkrävande. Hur detta ska organiseras är 

dock inte självklart, valet av metod är ofta kopplat till styrambitionen som finns för 

verksamheten. Det har alltså betydelse för vem som slutligen har att avgöra om verksamheten 

bedrivs på ett korrekt sätt eller inte. Måluppfyllelse och prestationsutvärdering är i denna 

fråga tydliga tecken på organisatorisk professionalism och chefsstyre enligt NPM-modell 

medan professionell kontroll tyder på yrkesprofessionalism. Det är också tecken på dessa två 

former av ansvarsutkrävande som eftersöks här. 

Holgersson och Knutsson (2008: 38) menar att RPS velat öka Polisens produktivitet genom 

att bl.a. definiera produktionsmål för verksamheten. Poliser förväntas öka produktiviteten 
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inom mätbara arbetsområden och samtidigt behålla kvaliteten inom områden som inte mäts. 

Tidigare har det i princip saknats produktionskrav inom Polisen, mätbara produktionsmål kan 

därför vara av godo då det visar att ledningen kräver resultat av individer och enheter 

(Holgersson och Knutsson, 2008: 38). Styrmodellerna har således en viktig legitimerande 

sida. Systematiska verksamhetsanalyser är viktiga för att kunna bedriva ett effektivt och 

framgångsrikt arbete. Utvärderingar är grundläggande för att göra rätt prioriteringar, ta till 

vara och sprida erfarenheter samt utveckla och förbättra verksamheten (Sarnecki, 2010: 7). 

Legitimitet för polisens sätt att hantera den ekonomiska styrningen skapas genom att arbeta 

med moderna koncept och modeller. Vikten vid legitimerande verksamheter har dock starkt 

minskat polisernas professionella kontroll. Enligt Ivarsson Westerberg (2004: 180-181) 

beskrev dåvarande chefen för rikspolisstyrelsens ekonomibyrå, Ann-Charlotte Norrås, 

kulturförändringen som ”tidigare har verksamheten styrt ekonomin men med det nya 

budgetsystemet kommer ekonomin att styra verksamheten”. Ekonomistyrning och 

resultatredovisning blev viktigare delar av arbetet vilket accelererats av att Polisen varit 

angelägen att leva upp till politiska intentioner. Detta har ökat förekomsten av 

verksamhetslegitimerande aktiviteter som att informera, presentera samt redovisa 

verksamheten och dess resultat. Från statsmakters, medias och medborgarnas sida ställs det 

allt högre krav på att Polisen redovisar resultat och gör rätt saker. För Polisen handlar det om 

att visa att man infriar normer och föreställningar om vad som är en bra organisation. För att 

lyckas med detta utför Polisen mer administrativt arbete som inte direkt syftar till 

upprätthållandet av organisationen utan till att hantera den institutionella omvärlden och 

tillfredsställa intressen och intressenter i organisationens omgivning (Ivarsson Westerberg, 

2004: 210, 212). Att måluppfyllelse och prestationsutvärdering är fortsatt viktigt märks 

exempelvis i ett dokument från 2012 där rikspolischefen meddelade att organisationen 

”förstärkt funktionerna för tillsyn och utvärdering” (Rikspolisstyrelsen, 2012: 6). 

YRKESKÅREN SYN PÅ ANSVARSUTKRÄVANDE 

Petersson (2010: 21) understryker att återrapporteringen är en ständig irritationskälla bland 

poliser. De kvantitativa målen uppfattas som trubbiga. Polisledning och politiker är dessutom 

dåliga på att förankra vikten av måluppfyllelse och regelrätt rapportering. Som en konsekvens 

av detta finns en förtroendeklyfta mellan fältpersonal och polisledning. I Peterssons 

alumnundersökning tar 90 procent av respondenterna helt eller delvis avstånd från påståendet 

att politiker och högre polischefer har en god bild av hur det är att arbeta som polis. För att 

förstå klyftan mellan ledning och fältpersonal är det viktigt att förstå följderna av styrning av 
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”command and control”-typ. Det är fullt möjligt att ställa upp kvantifierbara produktionsmål, 

att nå vissa av dem och påvisa måluppfyllelse. Det för dock med sig minst två problem; 

produktionsmål är lättmanipulerade och säger väldigt lite om polisverksamhetens totala 

produktion då allt inte låter sig definieras med sådana mått (Holgersson och Knutsson, 2008: 

38). Enligt Ekonomistyrningsverket (2009: 66) ansåg en länspolismästare att ”egentligen är 

det endast 30 procent av polisens verksamhet som är mätbar”. Detta beror på att det i 

brottsförebyggande arbete inte finns lika tydliga mätbara prestationer och att effekterna av 

dessa är svårmätbara. Det beror också på att grova brott ofta är unika och därmed inte 

jämförbara med andra liknande brott eller vardagsbrott. Trots detta registreras brotten på 

samma sätt som uppklarade vilket bidrar till manipulering och minskad statistisk relevans. En 

påtaglig risk finns även för att förbättrade kvantitativa resultat döljer en minskad kvalitet i 

polisarbetet, liksom det motsatta förhållandet. Åtskillig forskning talar för att styrformer som 

bygger på att uppnå enkla produktionsmål i egentligen är kontraproduktiva och utgör en risk 

för att pseudoproduktion uppstår. Verksamhetsmålet blir att uppnå det uppsatta målet snarare 

än det som målet var tänkt att mäta (Holgersson och Knutsson, 2008: 38). 

Polisförbundet har anfört flera brister med Polisens regleringsbrev, exempelvis att 

prioriteringarna var för många och att målen i regleringsbreven inte är mätbara. Framförallt 

saknas effektmål, som förbundet föredrar framför produktionsmål. Produktionsmål talar om 

att ett visst antal ordningsböter ska utfärdas under en viss tidsperiod. Effektmål handlar 

istället om att en viss andel av bilförarna ska använda säkerhetsbälte eller att snitthastigheten 

på en 50-sträcka inom ett visst område ska sänkas (Polisförbundets yrkespolitiska program, 

2006: 34). Detta är måltyper som tillåter större professionell autonomi i utförandet. 

Det ska sägas att problemen med omfattande återrapporteringskrav inom Polisen minskat 

sedan 2000-talets början. Målstrukturen kritiserades för att vara komplicerad, med många och 

överlappande återrapporteringskrav. Regleringsbreven gav därför ingen tydlig vägledning 

och verksamheten kritiserades för att inte spegla riksdagens och regeringens mål i tillräcklig 

omfattning. Genom att göra brevet kortare och mer tillgängligt var syftet att skapa en 

tydligare bild av riksdagens och regeringens mål (Ekonomistyrningsverket, 2007: 76-77). 

Problemen kvarstår dock, trots att fortsatt förbättringsarbete skett sedan 2007. Den 24:e juni 

2013 skrev Polisförbundets ordförande Lena Nitz, tillsammans med ordförandena för 

Läkarförbundet och Lärarnas riksförbund, en debattartikel i Dagens Nyheter. Artikeln hade 

rubriken ”Våra yrken har kidnappats av ekonomernas modeller” och var starkt kritisk till de 
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förändrade ekonomiska styrmodeller av NPM-karaktär som införts för att effektivisera och 

styra verksamheterna. De tre ordförandena menar att ”tilliten till det professionella ansvaret 

har ersatts av kontrollsystem som riskerar att sätta den professionella etiken ur spel och som 

hotar den grundläggande mänskliga kvaliteten i verksamheterna”. Deras budskap var att 

politiker måste lita på professionernas goda omdöme: ”vi ansvarar för humanverksamheter 

som vårt samhälle inte kan fungera utan. Att behandla dessa som enkla industriella enheter 

har fått förödande konsekvenser för kvaliteten och för våra medlemmars yrkesstolthet. Det är 

en långsiktigt ohållbar väg”. Polisförbundet menar att poliser lägger orimligt mycket tid på 

administrativa uppgifter. Huvudpoängen är att poliser ska arbeta med det de är utbildade för 

och att: ”samhället måste lita på och värdera våra yrkesgruppers kompetens och 

professionalism. Det är en ödesfråga för den svenska välfärden” (Nitz et al, 2013). 

Förändringarna som avhandlats i detta kapitel innebär att ett ekonomiskt synsätt införts i 

polisverksamheten. I detta har bland annat Polisens managementprogram, där alla högre 

polischefer ingick, spelat roll. Bakgrunden var att det skett en kulturförändring där Polisen 

ska styras och ledas som vilken annan organisation som helst. Normerna om vad som är bra 

prestationer och bra polisarbete formuleras inte bara av poliser eller jurister utan även av 

ekonomer och andra akademiskt utbildade. Företagsekonomer har tagit plats inom Polisen 

vilket inneburit nya ekonomiska styrmodeller och ekonomiska krav på organisationen. Mål- 

och resultatstyrningsmodellernas mål blir ofta kvantitativt inriktade, administrationen formar 

på så sätt inriktningen på verksamheten snarare än tvärtom. Detta innebär att målformulering, 

redovisning och uppföljning lika mycket tillfredsställer externa intressenters krav på 

verksamheten som verksamhetens huvuduppgifter (Ivarsson Westerberg, 2004: 201-202). 

LEGITIMERANDE VERKSAMHETER 

Vikten av externa intressenters intressen framgår exempelvis i Polisens regleringsbrev för 

2015 ”Polismyndigheten ska ha allmänhetens förtroende” och 2014 ”förtroendet för polisen 

ska vara högt”. Förtroendets betydelse lyfts också av tidigare Rikspolischef Bengt Svenson 

som menar att polisen ”har ett högt förtroende hos allmänheten och vi kan konstatera att 

antalet trygga medborgare har ökat. Men förtroende kan inte tas för givet. Det ska förtjänas 

varje dag. Vi måste därför ständigt sträva efter att utveckla vår förmåga att vinna förtroende 

för vårt arbete och skapa trygghet. Det gör vi givetvis främst genom att motsvara 

allmänhetens förväntningar på vad vi presterar” (Rikspolisstyrelsen, 2012: 6). I samma 

dokument står att ”polisens kommunikation ska förmedla en tydlig och relevant bild av 
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Polisens uppgift, verksamhet och resultat samt värna och stärka förtroendet för Polisen. 

Människors bild av Polisen är avgörande för förtroendet” (Rikspolisstyrelsen, 2012: 10). 

Graner (2007: 306) menar att polisorganisationens mål kan ses som i högsta grad symboliskt. 

Det handlar om att skapa en föreställning om att polisen kan garantera lagefterlevnad och 

allmänhetens säkerhet. Medborgarnas bild av att polisen upprätthåller säkerheten är viktigare 

för den upplevda trygghetskänslan än faktiskt polisarbete. 

I jakten på att legitimera verksamheten ses mål- och resultatstyrningen som en grundläggande 

del. Detta tydliggörs av Holgersson (2014: 100, 118) som menar att Polisen skönmålar sin 

verksamhet för att uppnå legitimitet. I och med att Polisen ofta kritiseras är det viktigt att ha 

förmåga att lyfta fram att verksamheten faktiskt fungerar effektivt. Skönmålningen är dock 

problematisk då den motverkar förändringstryck. Anpassning av arbetsmetoder, lagstiftning 

och organisationsformer uteblir därför vilket hindrar Polisen att effektivt angripa brottslighet. 

En intressant jämförelse kan göras med Försvarsmakten som är tydligare när det gäller den 

svenska försvarsförmågan: ”vi kan försvara oss mot ett angrepp med ett begränsat mål. Vi 

talar om ungefär en vecka på egen hand”. Polisledningen är lydigare och säger oftare det 

justitieministern önskar, den ifrågasätter inte utåt möjligheterna för polisen att utföra sina 

uppgifter. Underordnade chefer hamnar i en besvärlig sits då förutsättningarna för att lyckas 

är små och det framstår som illojalt att ifrågasätta möjligheterna att leva upp till ställda krav. 

I sin strävan att göra dem högre upp i hierarkin nöjda är det lättare att påverka ytan än att 

ändra praktiken. Detta är en mekanism som förstärks av att det blir alltmer vanligt med 

polischefer som saknar bakgrund i kåren samtidigt som det finns för lite evidensbaserad 

kunskap om vilka metoder som faktiskt fungerar (Holgersson, 2014: 159). 

5.2.4 DISKUSSION 

Kapitlets frågeställningar har syftat till att beskriva och förklara polisens mål- och 

resultatstyrning samt poliskårens och statens ståndpunkter kring detta. Enkelt förklarat är 

poliskåren emot styrmodellen medan staten infört och behållit modellen vilket får ses som ett 

godkännande av den. Bakgrunden till ställningstagandena tydliggörs när frågan bryts ner i 

mindre delar. Den första frågan handlar om hur polisen försöker vinna sin legitimitet, 

Polisförbundet vill att den ska vila på vetenskaplig grund medan staten förespråkat generella 

regler. Polisverksamheten är regelstyrd, på goda grunder givet den typ av verksamhet som 

utförs. Att enbart grunda den polisiära legitimiteten i generella regler är dock ingen god idé. 

En verksamhet som bedrivs utan eller på svag vetenskaplig grund mister snart sin legitimitet. 
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Polisorganisationen måste bli bättre på att ta till sig vad som faktiskt fungerar och vad som 

inte gör det. Den behöver helt enkelt använda sig av ett mer professionellt förhållningssätt. 

Vikten av kunskap behöver uppgraderas och de yrkesverksamma bör i högre grad involveras 

i verksamhetsutvecklingen. Detta är något som motarbetas genom företagiseringen av 

verksamheten. NPM-strömningarna tränger undan professionen och underminerar dess 

position, något som inte sker utan motstånd. 

Analysens andra fråga, vilken beslutsmodell - regeltolkning eller professionell bedömning - 

som ska vara gällande, går hand i hand med den första. Om verksamhetens legitimitetsgrund 

inte finns i vetenskapen finns det inte förutsättningar att använda professionell bedömning 

som beslutsmodell. Regeltolkning blir då modellen som gäller. Beroende på autonomin 

poliserna har i sitt yrkesutövande blir regeltolkning och den autonoma självbilden en olycklig 

kombination. Om autonomi i yrkesutförandet skulle kunna legitimeras skulle den behöva 

bäras upp av större professionalism i yrkeskåren än vad som nu är fallet. Poliserna är i teorin 

tänkta att få legitimitet genom att vara hierarkiskt styrda. I praktiken är det varken så de 

arbetar eller förväntas arbeta. Den konspiratoriskt lagde kan misstänka att den hierarkiska 

regelstyrningen fungerar som en chimär för att legitimera verksamheten. För att 

verksamheten ska vinna legitimitet krävs nämligen också att den är effektiv och effektiviteten 

hämmas av en alltför hierarkisk och regelstyrd organisation. Situationen är ett exempel på 

Elsters (1988) trehörnade dilemma, som beskriver det korstryck den moderna demokratin är 

utsatt för. Värdena demokrati, konstitutionalism och effektivitet står mot varande och måste 

få genomslag och balanseras, både på mikro- som makronivå. Ett alltför trögt beslutsfattande, 

grundat i demokratiskt fattade lagar, är paradoxalt nog skadligt för demokratin. För att öka 

effektiviteten tilldelas poliserna autonomi i 

yrkesutövandet, men utan att förses med utbildning, 

status och befogenheter som vanligtvis följer en 

sådan. Följaktligen sker prioriteringen av effektivitet 

på bekostnad av konstitutionalism och demokrati. 

På områden, exempelvis trafikpolisområdet, som är lättare att mäta är verksamheten hårt 

styrd av NPM-modeller som begränsar autonomin. Med tanke på den konsekvensfrånvaro 

som finns från ledningshåll kan det dock diskuteras hur hård denna styrning egentligen är. I 

situationer där flera prioriteringar finns och där polisernas egen etik spelar stor roll måste den 

Demokrati 

Effektivitet 
Konstitutionalism 

(lagbundenhet) 

Fig. 1. Elsters trehörnade dilemma 
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enskilda polisens autonomi ändå sägas vara mycket omfattande. För att undvika missbruk av 

denna makt krävs ansvarsutkrävande och det är ämnet för undersökningens sista fråga. 

Kontroll och ansvarsutkrävande är viktiga funktioner då de avgör vem som har makt att 

bestämma hur verksamheten ska bedrivas och om detta upprätthålls. Funktionerna är 

grundläggande för hela verksamheten, därför är det heller inte konstigt att konflikter uppstår. 

Staten har förespråkat organisatorisk professionalism med metoder som måluppfyllelse och 

prestationsutvärdering. Polisen har förordat yrkesprofessionalism och professionell kontroll. I 

detta kapitel, liksom de föregående, är det tydligt att den professionella kontrollen inom 

polisen är svag och den organisatoriska professionalismen starkt rådande. Det ekonomiska 

synsättet härskar med en mängd kvantitativa mål som styrmedel. Trots att en mycket liten del 

av polisverksamheten är mätbar, att siffrorna kan manipuleras och egentligen säger mycket 

lite så är det mot just detta som merparten av verksamheten utvärderas och ansvar utkrävs. 

Därför är det heller inte konstigt att polisverksamheten utformas för att uppnå resultat som 

infriar dessa mål, oavsett om det gagnar verksamheten eller samhället i övrigt. Att bedriva 

verksamheten så är inte förenligt med polisernas syn och därför uppstår konflikter. 

Analysen av mål- och resultatstyrning inom polisen är motsägelsefull. För att förstå den 

måste den delas upp i hur styrningen fungerar de jure och de facto. Verksamheten är å ena 

sidan hårt präglad av en, i många fall nödvändig, hierarkisk styrkedja och NPM-teorier som 

kringskär polisernas arbete. Polisen är en regelstyrd organisation, verksamheten är tydligt 

reglerad i polislagen och polisförordningen, men polisen är samtidigt en organisation som är 

beroende av omgivningens legitimitet. Detta innebär att det är viktigt för polisen att verka i 

harmoni med normer och värderingar om hur en god, modern och pålitlig organisation ska se 

ut och agera. Polisen arbetar därför i allt högre grad med att mäta, presentera, informera och 

redovisa vad den gör i syfte att vinna legitimitet. Å andra sidan verkar det inte vara någon 

som bryr sig huruvida poliserna egentligen lyder order så länge verksamhetens effektivitet 

och legitimitet upprätthålls. Detta ger poliskåren en mer autonom ställning vilket passar den 

polisiära självbilden som innebär att de själva bäst vet hur verksamheten ska bedrivas. 

I sprickan mellan organisationens funktion de jure och de facto skapas en konflikt. Poliskåren 

vill att den autonomi den de facto har också ska vara stadfäst de jure. I nuläget använder sig 

staten av modeller för att legitimera verksamheten som kringskär den polisiära autonomin. 

De hindrar poliskårens professionssträvan och strider mot deras syn på hur verksamheten bäst 

ska bedrivas vilket leder till högljudda protester. Autonomi är ett kriterium som krävs för att 
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göra professionsanspråk, det förutsätter dock att de arbetsuppgifter yrkeskåren utför grundas i 

vetenskap. Så är inte fallet med polisen. Autonomi och kunskapsmassa grundas i erfarenhet 

snarare än teoretisk kunskap (Holgersson & Gottschalk, 2008). Polisens autonomi handlar 

därför i större uträckning om frågan ”vad” än om frågan ”hur”. Återigen befästs alltså vikten 

av utbildning. Innan polisutbildningen blivit högskoleutbildning och bedriver forskning är det 

svårt att göra någonting åt mål- och resultatstyrningen och för poliserna att komma åt frågan 

om hur verksamheten ska skötas. Tills en sådan utveckling påbörjas får poliserna även 

fortsättningsvis utöva sin verksamhet på regelmässig grund och utsättas för legalbyråkratisk 

styrning med stora inslag av mål- och resultatstyrning. Det är det enda sättet för staten att 

trygga verksamhetens legitimitet och för medborgarna att känna förtroende till kåren. 

6. DISKUSSION 

Det analysen kanske tydligast påvisar är svårigheterna att styra en verksamhet som polisen. 

Polisverksamhetens komplexitet gör det svårt att hitta relevanta mål och mätmetoder. Vad 

markerar en bra polisverksamhet? Är det antalet anmälda brott, uppklarade brott eller resultat 

i trygghets- eller förtroendemätningar? Ökad anmälningsfrekvens kan samtidigt tyda på ökad 

brottslighet och på att polisen riktar in sig på brottet vilket ökar anmälningsbenägenheten. Det 

är dessutom svårt att avgränsa vad som är resultat av polisverksamhet och vad som är resultat 

av annat. Polisen är därtill ett område av stor politisk och samhällelig vikt vilket inneburit att 

politiska styrningsambitioner - med ambitionen att uppvisa kontroll och handlingskraft - varit 

omfattande över tid (Sarnecki, 2010: 8; Ivarsson Westerberg, 2004: 236). 

En stor del av problemet är att det verkar råda oklarhet om vad som ger polisen legitimitet. Är 

det att den faktiskt utför sina huvuduppgifter, eller att den uppvisar en form och fasad som 

uppfattas som legitim i samhället? Om polisen hypotetiskt lyckas hålla brottsstatistiken nere, 

är organisationen då legitim eftersom den infriar målet minskad brottslighet? Eller är polisen 

istället legitim när den är demokratisk, miljövänlig, jämställd, etnisk mångfaldig, etisk och 

visar planer för hur man skall vara en god arbetsgivare och samhällsmedborgare, men med 

oacceptabel brottsuppklarningsprocent? (Ivarsson Westerberg, 2004: 250-251) Det är alltså 

en avvägning mellan att visa att organisationen är effektiv och att faktiskt vara effektiv. 

Det enkla svaret (i den mån ett sådant finns) på hur dagens konflikt mellan poliskåren och 

staten kan förklaras blir utifrån denna undersökning att aktörerna har olika syn på hur 

polisens legitimitet bäst ska upprätthållas. Detta tydliggörs i analysens två huvudfrågor där 



 55 

poliskåren eftersträvar professionsstyrning av verksamheten medan staten vill styra den på 

legalbyråkratiskt vis med inslag av NPM-teorier. Konflikten förstärks av obalansen mellan 

tänkt och faktisk styrning. Obalansen grundläggs i utbildningen, grundbulten i yrkesgruppers 

professionssträvan och en nödvändig inträdesbiljett för mer omfattande autonomi. Därför har 

utbildningsfrågan blivit så omdebatterad. Poliser får en kort utbildning som ska förbereda 

dem för ett yrke som är komplext och innebär autonom myndighetsutövning. Polisförbundet 

har upprörts över att statsmakterna inte bekräftat deras autonoma ställning och tillerkänt 

kåren professionell status, till att börja med genom en längre högskoleutbildning. 

Poliskårens ilska har riktats mot politiker, främst justitieminister Ask, och polischefer. Enligt 

Ivarsson Westerberg (2004: 218-219) är detta naturligt då politisk vilja, åtminstone i form av 

administrativa reformer och försöksverksamheter, fått stort genomslag i polisen genom åren. 

Kriminalpolitiken har alltid varit en brännande politisk fråga vilket exempelvis illustreras av 

antalet justitieministrar som fått avgå från den s.k. ”katapultstolen”. Polisorganisationen och 

RPS har varit särskilt ”duktiga” på att följa förvaltningspolitiska intentioner. Polisen har 

deltagit i de allra flesta försök som gjorts, från 70-talets programbudgetering till 2000-talets 

kvalitetssäkring. Ivarsson Westerberg (2004: 197-198) går så långt som att anse att polisen 

kan betraktas som en förvaltningspolitisk experimentverkstad. 

Rikspolisstyrelsens ekonomibyrå utvecklade mål- och resultatstyrning med avsikt att 

förbättra styrningen av Polisen och ta fram en modell med enhetlig begreppsapparat och 

målstruktur. Målet var att förmedla en korrekt och relevant bild av polisverksamheten. Internt 

skapades två läger; det ena stödde sig på det traditionella ekonomiska perspektivet och det 

andra menade att nya tankesätt gällande styrning och analys av brottsbilden behövdes. Det 

andra lägret bildade en egen enhet inom ekonomibyrån under namnet enheten för 

management och verksamhetsutveckling. Kjell Elefalk, huvudperson i enhetens arbete har i 

efterhand sagt: ”I botten ligger ett antagande om att man ska hitta objektiva mått som ska 

säga något om polisverksamheten är bra eller dålig. Och så i den här önskan om att slippa 

göra värderingar, både politiska och tjänstemannavärderingar, utan bara kunna konstatera 

att står det 87 - skitdåligt eller 102 - oj vad bra. Då ska ingen kunna ifrågasätta det här, och 

det är ett sätt för politiker att slippa göra politiska värderingar som de egentligen är valda 

för” (Ivarsson Westerberg, 2004: 165-166).  

Ivarsson Westerberg (2004: 250) menar att managementidéer som tas för givet tränger undan 

andra metoder för organisering, ledning och styrning. Politiska beslut byggs in i teknikaliteter 
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och administrativa rutiner fria från ifrågasättande. Vid bedömning av olika alternativ 

presenterar tjänstemän förslag baserade på mål- och resultatstyrning som politiker har svårt 

att bedöma. Här uppstår alltså en intressant paradox i styrningen. Trots att polisen varit 

adaptiv och genomfört alla förvaltningspolitiska åtgärder som ålagts den så är politikerna, 

beroende på frågornas sprängkraft, ovetande och frånvarande i beslutsfattandet. I en intervju 

med Bo Wennström (2014: 66) lade förre rikspolischefen Björn Eriksson fram en intressant 

hypotes om att ingen egentligen vill styra polisen: ”om det nu är på det sättet, varför skulle 

en politiker riskera sin politiska karriär för att gå in och försöka? Om risken, prislappen, det 

som du betalar som politiker om du misslyckas är alldeles för mycket, varför chansa? Jag 

tror att polisverksamheten har blivit en avpolitiserad verksamhet, något som andra än 

politiker diskuterar. Jag tror inte det politiska systemet vågar ta i frågorna. Och det är ett 

stort problem, ett demokratiskt problem.”  

Politikerna aktar sig alltså för polisiära frågor och begränsar sitt deltagande till mål om antal 

poliser och vaga uttalanden om krafttag för minskad brottslighet. Samtidigt är, som Petersson 

(2008: 138) hävdar, politikernas möjligheter att styra och kontrollera polisen ganska små i 

praktiken. Styrningen av den polisiära verksamheten behöver vara oprecis till sin karaktär för 

att myndigheten ska fungera. Politikernas påverkansmöjligheter blir därför små vilket innebär 

demokratisk immunitet för polisen. Berggren och Munck (2011) menar att det inte, från 

förarbetena till 1925 års polislag och framåt, finns en detaljerad beskrivning av polisens roll. 

Polisens uppgifter har ansetts så beroende av samhällsutvecklingen att en reglerande lag snart 

skulle bli obsolet. Detta har inneburit att arbetsuppgifter hamnat hos polisen som inte är dess 

huvudsakliga, vilket försvårat hanteringen av dessa (Graner, 2007: 305). Politiker kan genom 

utnämnings-, finans-, reglerings- och kontrollmakt, påverka till viss del, men möjligheterna 

att påverka det som genomsyrar det praktiska polisarbetet är begränsade. Speciellt då den 

polisiära normen förespråkar distans till chefer och föreskrifter (Petersson, 2008: 138). Här 

återkommer alltså problemet den polisära autonomin i yrkesutövandet. 

Flera hävdar att polisorganisationen kanske inte behöver mer styrning utan mindre. Receptet 

för att komma tillrätta med problem i en organisation är ofta ny och mer styrning, i synnerhet 

i polisen där Woxblom et al (2008: 49) menar att diskussionen ofta hamnar i att problemet 

beror på poliserna själva och att de därför måste styras hårdare. Men kanske löper 

verksamheten enligt sin egen logik, oavsett nya styrförsök. Ivarsson Westerberg (2004: 238) 

är inne på att polisarbete på fältet, med stark professionalitet och starka normer för hur detta 
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skall bedrivas, förmodligen skulle fungera utan stark organisatorisk styrning. Även Gunnar 

Ekmans (1999) avhandling om polisarbete lämnar detta som slutsats. Woxblom et al (2008: 

49) menar att hårdare styrning inte givet är en bra lösning. Nuvarande styrform bygger på att 

polisledningen utformar detaljerade riktlinjer med bl.a. kvantitativa produktionsmål. Det är 

troligt att detta är en bidragande anledning till polisens problem och att mer av den varan 

riskerar förvärra problemen. Polisorganisationen framstår som en byråkrati präglad av 

styrning och kontroll (Granér, 2007). Både inom och utom organisationen finns 

uppfattningen att detaljerade riktlinjer passar det polisiära yrket (Ekman, 1999). Det är dock 

inte helt sant; som fastställts har polismannen autonomi som frontlinjebyråkrat. Den 

omöjliggör en strikt byråkratisk kontroll där överordnade har möjlighet att direkt övervaka 

underställdas arbete eller via dokumentation granska om arbetet utförts på korrekt sätt. 

Det finns dock försvårande omständigheter med att släppa kontrollen och låta den polisiära 

autonomin gå för långt, oavsett om poliskåren skulle uppnå professionsstatus. Dessa 

omständigheter handlar om polisens våldsmonopol som ger dem långtgående befogenheter 

som yrkesgrupp. I det polisiära uppdragets natur ligger att vara obrottsligt lojal mot 

uppdragsgivaren; enligt den parlamentariska styrkedjan regeringen, riksdagen och det 

svenska folket. Det innebär att polisen måste stå under strikt demokratisk kontroll om dess 

legitimitet ska upprätthållas och misstankar om en polisstat där polisen utökar makt och/eller 

befogenheter hållas undan. Det professionella utrymmet måste vara underordnat 

medborgarnas rättssäkerhet. Därför är det fullt förståeligt att staten, åtminstone i teorin, 

försöker styra sin poliskår strikt. Då poliskåren är beroende av allmänhetens förtroende vore 

det förödande om enskilda poliser började agera autonomt, efter eget professionellt tyckande. 

Förödande vore det också om polisen visar sig vara ineffektiv och dåligt fungerande. 

Ambitionen med mål- och resultatstyrning var därför god, på något sätt måste verksamhetens 

effektivitet och inriktning säkerställas för att legitimiteten ska kunna upprätthållas. Att dra det 

så långt att effektivitetsjakten motverkar sitt syfte är dock att skjuta sig i foten och en garant 

för att relationen poliskår och stat fortsatt kommer att vara spänd. 

7. SLUTSATSER 

Genom att anlägga ett styrningsperspektiv på konflikten mellan stat och poliskår kan några 

slutsatser dras och förklaringar till konflikten ges. För det första har undersökningen 

tydliggjort utbildningens betydelse för poliskårens möjligheter att stärka sin position och 

status. Genom att hålla nere utbildningsnivån har staten effektivt hindrat utveckling av 
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tillämpbar vetenskap och professionell autonomi. Kåren har, i högre grad, velat styra sig själv 

vilket förutsätter en hög kompetens. En svag poliskår är lättstyrd men har svårare att utföra 

ett bra arbete. Det handlar om en avvägning mellan kompetens och styrförmåga där staten 

haft makt att bestämma och föredragit en lättstyrd kår framför en kompetent. Ståndpunkterna 

är oförenliga och utbildningen har därför under lång tid varit en stridsfråga. 

En andra slutsats är att mål- och resultatstyrning ytterligare bidragit till att begränsa den 

polisiära autonomin och åtminstone i teorin stärkt statens makt över polisen. Svag utbildning 

och oförmåga att åberopa vetenskaplig grund har utsatt polisen för en styrning som hämtar 

legitimitet från generella regler. Standardiseringar, måluppfyllelse och 

prestationsutvärderingar styr verksamheten snarare än professionens bedömningar och 

kontroll. Statens vilja att upprätthålla bilden av kontroll och skapa en lättstyrd organisation 

kontrasterar mot poliskårens politiskt svårstyrda professionella ambitioner. Fokus flyttar från 

kärnverksamheten till legitimerande verksamheter. Denna utveckling håller effektivt tillbaka 

den professionella autonomin och skapar frustration i poliskåren. 

För det tredje bekräftas teorin om svårigheterna med att styra frontlinjebyråkrater. I polisens 

fall finns autonomi de facto i yrkesutövandet. En autonomi som styrningen de jure inte låtsas 

om. Det blir en olycklig kombination då poliserna anser att staten inte erkänner 

autonomigraden som faktiskt finns i deras arbete. Teorier om betydelse av utbildning och 

förmåga att styra sig själv för att utvecklas mot en profession underbyggs också i och med 

undersökningens iakttagelser i dessa båda frågor. 

Den fjärde och sista slutsatsen är av mer filosofisk natur och rör frågan om hur stor autonomi 

som egentligen ska tillerkännas en poliskår. Undersökningens teoretiska bakgrund visar att 

professionalism kan fungera som styrform för offentlig verksamhet. Inom vissa grenar är 

sådan styrning till och med att föredra. Att skapa autonomi för polisen att utföra sitt arbete - 

samt upprätthålla normer och regler för detta - är dock problematiskt. Givet dess roll i 

samhället är det fullt rimligt att staten försöker styra och övervaka; en profession verkar efter 

eget omdöme, ur demokratiskt hänseende är det orimligt att polisen ska göra det. Statens bild 

av hur polisen ska styras och den autonoma polisiära självbilden är således oförenliga, 

konflikter kommer därför högst troligt att fortsätta känneteckna förhållandet dem emellan. 
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