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Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om Polismyndighetens organisationskultur. Syftet är att undersöka 

hur organisationskulturen beskrivs av medarbetarna men också hur de upplever och 

påverkas av den. Urvalet består av medarbetare inom polismyndigheten från Stockholms 

Län, kvinnor och män i åldrarna 28-55 år som idag arbetar inom myndigheten. Genom att 

intervjua informanter har vi analyserat medarbetarnas tankar och erfarenheter kring 

organisationskulturen inom polismyndigheten och hur det har påverkat deras 

förhållningssätt i deras arbete. Vi har även intervjuat en grupp nyexaminerade 

polisstudenter för att undersöka hur tidigt organisationskulturen kan påverka yrkesrollen. 

Resultatet visade att polismyndighetens organisationskultur präglas av en specifik 

språkform och kommunikationstyper vilket också hänger samman med polisyrkets 

komplexitet. Sammanfattningsvis kan det fastställas att den starka sammanhållningen 

inom polismyndigheten kännetecknar organisationskulturen, detta på grund av att många 

poliser identifierar sig med sin yrkesroll. Utifrån vår studie kan vi bekräfta tidigare 

forskning som pekar på att polisyrket starkt präglar identiteten. Man arbetar inte som 

polis, utan man är en polis.  

 

Nyckelord: Organisationskultur, poliskultur, värdegrund, hierarki, kommunikation, 

polismyndigheten, kvalitativ metod.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Innehållsförteckning 

Inledning .............................................................................................................................................. 1 

Syfte och frågeställningar ........................................................................................................................ 1 

Avgränsningar .............................................................................................................................................. 2 

Disposition ..................................................................................................................................................... 2 

Tidigare Forskning ........................................................................................................................... 3 

Teori ...................................................................................................................................................... 4 

Begreppsdefinitioner................................................................................................................................. 4 

Organisation och hierarkisk organisation ..................................................................................................... 5 

Kultur & Organisationskultur ............................................................................................................................. 5 

Teoretisk referensram .............................................................................................................................. 6 

Scheins modell .......................................................................................................................................................... 7 

Hofsteds modell........................................................................................................................................................ 8 

Kulturinnehåll och kulturuttryck ...................................................................................................................... 9 

Bakgrund .......................................................................................................................................... 10 

Polismyndigheten som organisation ................................................................................................ 10 

Polisens historia .................................................................................................................................................... 11 

Polismyndigheten: En hierarkisk organisation ........................................................................................ 11 

Förändringsarbete och värdegrund .............................................................................................................. 12 

Polisens värdegrunder ....................................................................................................................................... 12 

Poliskultur ............................................................................................................................................................... 13 

Metod ................................................................................................................................................. 14 

Urval ........................................................................................................................................................................... 15 

Datainsamling ........................................................................................................................................................ 15 

Analys ........................................................................................................................................................................ 17 

Etiska överväganden ........................................................................................................................................... 17 

Analys ................................................................................................................................................ 18 

Språkets betydelse för komplexitetshantering ........................................................................................ 18 

Relationer mellan formella värdemallar och yrkesplikt ...................................................................... 20 

Organisationskultur och förändring  ............................................................................................................ 22 

Polismannen ........................................................................................................................................................... 24 

Diskussion ........................................................................................................................................ 26 



 

  

Förslag till vidare forskning ............................................................................................................................. 28 

Referenser ........................................................................................................................................ 30 

Bilaga 1 – Intervjuguide .............................................................................................................. 32 

Bilaga 2 - Intervjuguide för studenterna ............................................................................... 33 

 

 

 



 

 1 

Inledning 

Intresset för organisationskulturen har varit väldigt stort de senaste tjugo åren och har 

mycket med att kraven på snabba omställningar blivit en utmaning för olika organisationer. 

Privata och offentliga organisationer använder idag "kulturstrategier" som medel i 

samband som konkurrensförhållandena skärpts väsentligt (Bakka, Fivelsdal, Lindqvist, 

2006). En person som har arbetat inom olika organisationer kan uppleva att varje 

arbetsplats har en unik atmosfär. Arbetsinsatsen, arbetsuppgifterna och umgängesformen 

varierar och det kan tolkas innebära att organisationer har olika kulturer (Abrahamsson & 

Andersen, 2005). Organisationskultur har under senare tid blivit ett omtalat begrepp men 

saknar en standard definition (Hofstedt, 1991). Det är ett komplex begrepp och svårt att 

förstå och använda på ett meningsfullt sätt eftersom det är en central del för hur en 

organisation är uppbyggd (Alvarsson, 2001).   

Polismyndigheten kännetecknas av stark sammanhållning och 

yrkesidentifikation (Knutsson & Granér 2001). Målsättningen i denna studie var att 

utforska organisationskulturen inom Polismyndigheten utifrån denna komplexitet. Vi har 

intervjuat en grupp nyexaminerade polisstudenter för att undersöka hur tidigt 

organisationskulturen präglar en polis. Vi båda har arbetat inom olika organisationer och 

upplevt hur organisationskulturen varierat och påverkat oss som individer och de 

verksamheter vi arbetat inom. I rapporten ”Om sociologi och organisationsbegrepp” 

skriver sociologen Göran Arhne (1991) att vi individer har ett ambivalent förhållande till 

organisationer. Vi upplever det oftast som en institution med rutiner och kontroll men som 

samtidigt uppfyller andra faktorer som tillhörighet, identitet, stabilitet och även mönster 

och resurser för människors handlingar.   

Syfte och frågeställningar 

Ett grundtema inom sociologin är relationen mellan individer och organisationer där 

samhället är socialt format av människor i samspel med varandra.  Syftet med denna studie 

är att utforska organisationskulturen inom polismyndigheten.  
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I vår studie ska vi försöka fånga hur organisationskulturen ser ut i en polisorganisation 

utifrån ett distrikt med utgångspunkt i nedanstående frågeställningar:  

 Vad är det som kännetecknar polismyndighetens organisationskultur?  

 Hur utformas organisationskulturen?   

 Hur upplever medarbetarna organisationskulturen och hur påverkas de av den?  

Avgränsningar 

Organisationskultur är ett stort och komplext begrepp och det finns många delar att 

studera. Därför valde vi att begränsa oss till några teorier och analysera vårt material 

utifrån dessa. För att studien inte ska bli alltför omfattande begränsas informanterna till 

Stockholms län området. Kvinnorna var underrepresenterade i vår urvalsgrupp men vi har 

valt att avgränsa det genom att inte fokusera på kön och inte studera vårt 

undersökningsområde ur ett genusperspektiv.  

Disposition 

Vi inleder vår uppsats med en kort introduktion för att ge läsaren en inblick i 

undersökningsämnet följt av ett syfte och frågeställning. Därefter följer en teoridel och 

tidigare forskning där vi först redogör definitioner av de centrala begreppen i uppsatsen; 

organisation, kultur, organisationskultur och hierarki. I detta avsnitt tar vi även upp de 

tidigare forskningar som har gjorts inom området. Efter teorikapitlet kommer en bakgrund 

kring polismyndigheten som organisation. Därefter kommer metod där vi redovisar vårt 

tillvägagångsätt.  Efter det kommer en resultatredovisning och analys där vi väver samman 

teori och empiri utifrån de olika teman som uppträtt vid vår datainsamling. Avslutningsvis 

kommer ett sista avsnitt med diskussion där vi lägger alla definitioner åt sidan och låter 

informanternas uppfattning styra hur organisationskulturen definieras. Vi nämner även här 

förslag till vidare forskning.  
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Tidigare Forskning 

I detta avsnitt redogör vi för tidigare forskning som gjorts kring vårt valda ämne. Det är 

viktigt att påpeka att stor del av all forskning inom polisen utgår från poliser i yttre tjänst. 

Detta trots att det idag finns andra yrkesgrupper under myndigheten, så som civilanställda, 

kriminalutredare osv. Anledningen till att ordningspoliser definierar kulturen är på grund 

av att alla utbildade poliser börjar som ordningspolis och därför blir den rollen också 

kärnan i verksamheten (Knutsson & Granér, 2000).  

2005 skrev Umeåforskaren Henric Stenmark en avhandling om ”Polisens 

organisationskultur en explorativ studie”. Stenmark ville besvara följande frågeställningar; 

vad som är kännetecknande för polisens organisationskultur, hur den inverkar på planerade 

förändringar och hur införandet av närpolisreformen påverkas av polisen 

organisationskultur.   

Stenmark visar i sin avhandling att polisen har en stark och traditionsbunden 

organisationskultur och som i sin tur är väldigt svår att förändra. Den ska också ha uppstått 

spontant, alltså utan något bestämt och strategiskt arbete. Det har bara ofrivilligt växt fram 

i myndigheten. Han skriver också att polismyndighetens organisationskultur uttalas på 

olika sätt. Ett sätt internt inom organisationen, där fokus ligger på samspelet mellan de 

anställda på myndigheten. Ett annat sätt externt utåt mot vårt samhälle, där manliga normer 

speglas, polisens särskilda uppdrag och symboliska tecken bidrar till kulturen. Därtill 

menar han att polisens organisationskultur blir starkare i och med att det finns en viss 

slutenhet mot omgivningen (Stenmark, 2005).  

Polisens organisationskultur kan beskrivas som service-inriktat, mötet mellan polis 

och individ i det dagliga arbetet, samtidigt som organisationskulturen formar polisen i sin 

yrkesroll. Som komplettering till hans avhandling har vi valt att lägga fokus på; Hur 

organisationskulturen ser ut? Hur organisationskulturen utformas? Hur medarbetarna 

upplever organisationskulturen och påverkas av dem?    

2015 skrev två studenter vid Malmö Högskola en kandidatuppsats om hur 

polismyndighetens medarbetare upplever organisationskulturen ur ett 
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jämställdhetsperspektiv. I rapporten lyfter de fram den problematik som finns inom 

myndigheten där det förekommer en norm som exkluderar personer som inte anses passa 

in i kulturen.  Resultatet visar att organisationskulturen inom polismyndigheten inte har 

förändrat som man har önskat. Polismyndigheten anses fortfarande, enligt informanterna, 

som en icke jämställd myndighet där normen fortfarande utgår från en manlig polis 

(Lindqvist & Cullberg, 2015).  

För att skapa en bredare förståelse har vi även tittat på den internationella 

forskning som finns inom vårt studieområde. Några exempel på detta är kriminologen Jerome 

H. Skolnick som 1966 skrev ”Justice without trail” som handlar om de förväntningar som 

ställs på polisen i de starka normer de skapar. År 2000 skrev britten Robert Reiner ”The 

politics of the police” där han behandlar polisyrket från olika aspekter.  

Sociologen Elizabeth Reuss-Ianni gjorde 1983 en studie om poliser i New York 

”Two Cultures of Policing: Street Cops andManagement Cops” där hon studerade den 

socialisationsprocess som finns inom organisationen. Reuss-Ianni menar att de nya kollegorna 

inom organisationen lär sig polisarbetet i interaktion med de äldre kollegorna. 

Polisaspiranterna får en ”cops code”, det vill säga ett antal normer som de ska följa och när 

polisaspiranten integrerats med de kollektiva normer, då först betraktas den pålitlig inom 

gruppen (Reuss-Ianni, 1983). 

 

Teori 

Begreppsdefinitioner 

Organisationskultur är ett komplext begrepp som innefattar många aspekter och 

dimensioner beroende på det perspektiv man väljer att se det ifrån. Vi kommer att i det här 

avsnittet välja ut ett fåtal definitioner och på så vis ge exempel på mångtydigheten i de här 

begreppen och hur det kan användas. Vi kommer även att definiera andra begrepp som vi 

anser är relevanta för att förstå.  
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Organisation och hierarkisk organisation  

Ordet “organisation” kan ha flera betydelser och betraktas från olika perspektiv. 

Sociologen Göran Ahrne menar att organisationer har en grad av handlingskraft som 

påverkas av olika regler, resurser och makt. Det vill säga, organisationer är uppbyggda av 

de regler som dess medlemmar måste följa, resurserna de äger och den makt de har över 

medlemmarna (Ahrne, 1994). 

Ett universellt drag för begreppet är att det innefattar fem komponenter: mål, 

människor, struktur, aktivitet och kultur. Den vanligaste uppfattningen är att 

organisationer skapas som ett verktyg för att uppnå gemensamma och bestämda mål. 

Oftast är det en kollektivhandling än en individuell, då man insett att ens egna idéer och 

intressen uppnås bäst genom att vara fler (Abrahamsson & Andersen, 2005). Intresset hos 

den person som studerar området avgör vilka förhållanden, egenskaper och dimensioner 

man betonar. 

Vi har därför valt att i denna uppsats tillämpa samma definition som Abrahamsson 

och Andersen har valt att använda i boken Organisation- Att beskriva och förstå 

organisationer: ”En organisation är en planmässigt inrättad sammanslutning av människor 

med syftet att nå givna mål. ” (Abrahamsson & Andersen, 2005 s. 10-12).  

Hierarkis organisation är ofta en strukturerad och pyramidformad organisation med 

klart avgränsade maktnivåer, det vill säga där ansvarsområden och befogenheter 

begränsas. Höjden på pyramiden visar makt, ansvar och befogenhetsnivå och bredden 

visar antal människor på nivåerna. Den här typen av struktur skapades först i kyrkan och 

militären och har inspirerat dagens företagsvärld. Där ledde man för första gången 

människor under samma ledning med klara och tydligt definierade ansvars- och 

lydnadsförhållanden, från högsta ledningen ner till individnivå (Johnson, 1995).  

Hierarkin kan vara bra när man vill skapa ett fungerade system och spelregler. 

Anders Johanson skriver att det är lämpligt då man vill fördela knappa resurser och tror 

att det är anledningen till att hierarkin dominerar ännu idag. Det förklarar också, menar 

han, varför många myndigheter idag har en hierarkisk struktur internt i organisationen, 

eftersom de oftast förespråkar jämlikhet (Johnson, 1995).  

Kultur & Organisationskultur  

Inom sociologin förknippar man begreppet “kultur” med värderingar och normer. En 

definition av kultur är att den är en sammansättning av normer, värderingar och värden 
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som dess medlemmar värnar om (Giddens & Sutton, 2014).  

Organisationskultur är ett relativt nytt fenomen och användes under 1960-talet som 

en synonym för organisationsklimat. Organisationskulturer, subkulturer och 

branschkulturer är ett fåtal exempel och varianter på hur begreppet kultur kan förkomma i. 

Det är viktigt att komma ihåg att ett lands och en organisations kultur inte rör sig om 

samma fenomen. Skillnaden är att kulturmanifestationerna spelar olika roller beroende på 

vilken nivå man väljer att studera. På nationell nivå är det värderingarna som är mest 

grundläggande och på organisationsnivå är det sedvänjor, i form av symboler, hjältar och 

ritualer. Senare tids forskning har dock visat att den nationella kulturen har en större 

påverkan på medarbetarnas beteende än den egna kulturen inom organisationen 

(Abrahamsson & Andersen, 2005).  

Organisationskultur kan spåras tillbaka till kulturbärarna, vilket oftast är de person 

som har startat och grundat verksamheten. Deras värderingar och uppfattningar ligger till 

grund för hur organisationskulturen och kan oftast leva vidare även om dessa personer 

lämnar organisationen. En annan faktor som bidrar till att organisationskultur uppstår är 

kontakten med omgivningen. Organisationer anpassar sig idag till marknaden för att kunna 

konkurrera med andra inom samma bransch. Många organisationer tillämpar nya strategier 

för att medvetet förändra kulturen i organisationen. Detta för att till exempel nå ut till nya 

kunder eller skapa ett bättre samarbete (Abrahamsson & Andersen, 2005).  

 

Teoretisk referensram   

I Sverige använder man begreppet organisationskultur som ett synonym för företagskultur 

och i vår studie gör vi ingen skillnad på dessa. Granberg skriver att begreppet 

organisationskultur kan leda till förvirring på grund av att det råder delade definitioner och 

uppfattningar om vad begreppet innebär och enligt honom så har båda begreppen, 

organisation- och företagskultur, samma innebörd (Granberg 2003).  

I vår studie har vi valt att utgå ifrån Schein (2010), Hofstede (1991) och Bangs 

(1999) teorier kring organisationskulturer. Vi använder dessa som olika teoretiska 

referensramar och orientering genom hela studien.  Scheins skriver att organisationskultur 

kan definieras som "det mönster av grundläggande antaganden som en bestämd grupp har 

tänkt ut, kommit i underfund med eller utvecklat medan den lärde sig handskas med sina 

problem i fråga om extern anpassning och intern integration" (Schein, 2004 s.12).  
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Hofstede definierar det som "den kollektiva mentala programmering som skiljer 

medlemmarna i en organisation från andra" (Hofstede, 1991 s.4). Henning Bang (1999) har 

utvecklat en modell kring hur man kan beskriva och analysera en organisationskultur och 

tar upp olika delar som man kan iaktta när man ska kartlägga den.  

Scheins modell  

Schein beskriver organisationskultur utifrån tre kulturella nivåer; artefakter, värderingar 

och antagande. Artefakter beskriver han som något man ser, hör, känner eller 

uppmärksammar när man möter en ny organisation eller kultur. Exempel på detta är hur de 

anställda i organisationen tilltalar varandra, värderingar som delas i organisationen, språk, 

ceremonier eller ritualer.  

Artefakter är oftast enkelt att observera men väldigt svårt att definiera och sätta ord 

på. Den andra nivån, värderingar, är oftast uttalade i organisationen och beskriver vad som 

är rätt och fel. Etik- och moralfrågor är ett bra exempel på värderingar och även hur man 

hanterar olika problem som kan uppstå i en organisation. Den sista nivån, antagande, 

handlar om implicita antagande hos medarbetarna som styr deras beteende (Schein, 2004 s. 

26). Det kan handla om beteenden och normer som de anställda implementerat men som 

man tar för givet och inte ifrågasätter.  

Om dessa tre nivåer ligger varandra nära är det lättare för organisationen att styra 

de anställda åt samma håll och nå gemensamma mål vilket även också ger en större chans 

att uppnå framgång. Scheins skriver att det är ledarnas ansvar att på ett medvetande plan 

påverka kulturen. Han anser att medarbetarna genomgår dagligen en socialisering- och 

lärande process som de många gånger är omedvetna om (Schein, 2004 s. 31).  

Figur 1: Schein 2010 
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Hofsteds modell 

Hofstede definierar organisationskultur som "den kollektiva mentala programmering som 

skiljer medlemmarna i en organisation från andra" (Hofstede, 1991 s.4). Han har utformat 

en modell som består av fyra olika skal och avbildats som skallager på en lök (Hofstede 

1991, s. 9). Dessa olika skal består av symboler, hjältar, ritualer och värderingar och i 

innersta kärnan är där organisationens värderingar finns.  

Medarbetarna vet oftast inte om vilka dessa värderingar är eftersom de oftast 

inte är uttalade. Omedvetenheten hos de anställda gör det svårt för organisationen att sätta 

ord på värderingarna och forma dem. Ritualer kan vara kollektiva aktiviteter som till 

exempel fika eller afterwork. Ett annat exempel är hur chefens sätt att agera i olika 

situationer. Utöver ritualerna finns det hjältar som har en viss karaktär och anses viktiga 

för kulturen. Dessa personer ses som förebild för andra i organisationen och får rollen som 

kulturbärarna. Det yttersta skalet består av symboler har en speciell betydelse för företaget. 

Detta i form av bilder, gester eller objekt så som klädpolicy och statussymboler Hofstede 

skriver att organisationer påstår att de har ledord och värderingar men att det endast är 

"vackra ord" och att det oftast ser annorlunda ut i verkligheten (Hofstede 1991).  

 

 

Figur 2: Hofstede, 1991 

 

 



 

 9 

Kulturinnehåll och kulturuttryck  

Henning Bang har utvecklat en modell, utifrån sina egna erfarenheter och litteratur, hur 

man kan beskriva och analysera en organisationskultur och han tar upp olika delar som 

man kan iaktta när man ska kartlägga den. Han menar på att en organisationskultur består 

av två beståndsdelar: Kulturinnehåll och kulturuttryck, och dessa två beståndsdelar 

påverkar varandra ständigt (Bang, 1999). 

Bang skriver att kulturinnehåll består av fyra olika kärnelement: 

organisationens grundläggande antaganden, värderingar, normer och 

verklighetsuppfattning. Dessa är enligt Bang ett nätverk av meningar och betydelser som 

existerar i de anställdas tankar. Grundläggande antaganden innebär hur medarbetarna på 

olika sätt hanterar situationer som kan dyka upp och hur de löser problem. Det är den 

starkaste delen inom organisationen och är djupt inrotat hos medarbetarna att de oftast inte 

reflekterar över det. Det finns två typer av grundläggande antaganden. Hur medarbetarna 

inom organisationen ska kunna anpassa sig till organisationens omgivning (vid lösning av 

externa problem) och hur medarbetarna inom organisationen ska verka för att behålla den 

kompetens som finns och kunna få det att fungera trots att det sker förändringar i 

organisationen (vid lösning av interna problem). Grundläggande antaganden kommer till 

på grund av det sättet medarbetarna är vana av att agera och hur de alltid har agerat och 

inte genom att en person säger hur de ska agera. Problematiken som uppstår här är att det 

blir svårt för en organisation att göra ändringar då dessa beteenden och handlingar är 

inrotade och medarbetare inte reflekterar över sitt handlande (Bang, 1999). 

Bang skriver att kulturuttryck kan yttra sig genom olika symboliska processer 

och objekt och är organisationskulturens kärnelement i uttryck. De kan delas in i fyra olika 

kategorier: Verbala uttryck, beteendeuttryck, materiella uttryck och strukturella uttryck. 

Verbala uttryck är viktiga värderingar och normer som förmedlas till 

organisationsmedlemmarna via till exempel historier, myter och legender. Efter att ha varit 

i kulturen ett tag lär sig medlemmarna vilket språk, jargong och humor som ska används i 

organisationen. Det är oftast genom det här språket, jargongen och humor som dessa 

normer och värderingar upprätthålls och återverkar inom organisationen På så sätt skapas 

någon form av företagsspråk och stil som lätt kan definiera vilka som är medlemmar i 

kulturen och vilka som inte är det (Bang, 1999). 

Beteendeuttryck handlar mer om hur de anställda behandlar och uppför sig 

mot varandra, exempelvis sättet man tilltalar till varandra i olika situationer. 
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Beteendeuttryck kan också handla om uttryckta känslor, till exempel vid konflikter, 

konfrontationer, positiva samt negativa känslor som kommer i uttryck bland 

medlemmarna. Är det tillåtet att visa sorg som glädje på arbetsplatsen? Dessa uttryck avgör 

oftast hur mycket man delar organisationen värderingar (Bang, 1999). 

De materiella uttrycken kan handla om allt från hur kontorslandskapet ser ut 

till hur medlemmarna går klädda i organisationen. Organisationen använder olika objekt 

och ting för att förmedla något. Dessa objekt och ting kan ha olika betydelse och har oftast 

uppstått väldigt tidigt i organisationen och är därför svårt att ändra på. Strukturella uttryck 

är ritualer och ceremonier som oftast återkommer genom åren för att förmedla och 

upprätthålla kulturen vidare. Exempel på detta är utbildningar, workshops men även 

rekryterings- belöning- och karriärsystem räknas hit (Bang, 1999). 

Bang och Scheins menar att det är vanligt att organisationer rekryterar person 

som passar in i den befintliga kulturen för att kunna upprätthålla den. Att ha olika 

belöningssystems visar på vad som inom organisationen uppskattas och inte uppskattas. 

Karriärsystemen är ett sätt för organisationen att visa de anställda vilka egenskaper och 

värderingar som uppskattas, men framförallt dominerar i organisationen. På så sätt forma 

de befintliga anställda för att kunna ta sig vidare eller bli av med de som inte delar 

värderingarna (Bang, 1999).  

 

Bakgrund 

Polismyndigheten som organisation  

Polismyndigheten är en organisation som har samhället och staten som arbetsgivare. 

Sveriges polisorganisation styras av staten och huvudsakligen av Sveriges regering och 

riksdag, genom att dem stiftar lagar, förordningar och ger direktiv på hur polisen skall 

arbeta. Sedan arbetar justitiedepartementet fram verksamhetsplaner och följer även upp 

verksamhetens utveckling.  

I Sverige organiseras Polismyndigheten i sju polisregioner, sju nationella 

avdelningar och ett kansli. Varje polisregion har helhetsansvar för polisverksamheten inom 

ett angivet geografiskt område. Det arbetar cirka 28 500 medarbetare inom hela 
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polismyndigheten (Polisen, 2015a). 

Polisens historia   

För att ett samhälle och ett land ska kunna fungerar behövs regler, lagar om vad som rätt 

och fel. På medeltiden var det kungen och fogdar som såg till att medborgarna följde de 

lagar vi hade och idag är det regeringen och polismyndigheten som står för samhällets 

trygghet. Tidigt 1700-tal började de byggas upp en organisation som endast bestod av män, 

som fungerade som nutidens ”poliser” och ”brandmän” som ansvarade för 

ordningshållningen i samhället. Det var först runt mitten av 1800-talet och tidigt 1990-talet 

som polisen började organisera en ”ordningspolis” i Sverige. 

Vår huvudstad var först ut och det var mest på grund av det växande 

invånarantalet. Då var det poliskonstaplar som patrullerade runt i olika trakter och 

vaktdistrikt för att hålla ordning och för första gången blev polisen en yrkesgrupp i 

Sverige. I samband med att industrialismen tog fart och människor flyttade från 

glesbefolkade och isolerade regioner fick många städer runt om i Sverige förändra sin 

dåvarande trygghetsorganisation för att likna den i huvudstaden. Då bestod organisationen 

av följande: polismästare- stadsfiskal eller borgmästare (Polismuseet, 2016-03a).   

Året 1903 bildades Svenska Polisförbundet och cirka ett år senare skrev 

riksdagsmannen Adolf Hedin ett förslag om att hela Sverige skulle ha en gemensam 

polislag. Polismyndigheten gick från att har varit kommunalt till statligt. I och med detta 

får vi också en statspolis i olika städer i Sverige. Statspolisens roll var att fungera som en 

förstärkning till den lokala polisen som då redan fanns (Polismuseet, 2016-03a).   

Polismyndigheten: En hierarkisk organisation  

Efter att man har studerat på polishögskolan i fyra terminer väntar sedan en termins 

aspirantutbildning på en polismyndighet, som fungerar som en provanställning. När denna 

avslutats och anses vara godkänd så anställs man som polisassistent och man anses kunna 

söka en inspektorstjänst. När man har arbetat i mer än 8,5 år som polis, medräknat 

utbildningen på polishögskolan, blir man per automatik erbjuden en inspektorstjänst. Nästa 

steg uppåt i ledet är att söka en tjänst som kommissarie (Polisen, 2015a).  

Högst upp på toppen av organisationskartan över polismyndigheten hittar 
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man rikspolischef. Tillsättningen av de högsta tjänsterna har normalt skett med individer 

utan någon som helst polishögskola utbildning utan med en jurist utbildning. Men sedan 

polisen förstatligandes, har man istället en betryggande anknytning i den politiska elit 

värden (Polisen, 2015a). 

Förändringsarbete och värdegrund 

För att en förändring ska lyckas inom en organisation och nå ut till alla medarbetare är det 

viktigt att det är en utveckling av något som redan existerar inom organisationen. 

Förändringar ska ha sina rötter i det som redan finns i organisationen sen länge tillbaka och 

inte vara något helt nytt. För att kunna genomföra en framgångsrik förändringsprocess är 

det viktigt att alla känner sig delaktiga och informerade och förstår syftet. Med dagens 

kommunikationskanaler, i form av e-post och intranät, är det inte svårt för ledningen att 

förmedla den information som de vill ska nå ut till alla inom organisationen. 

Problematiken är att få varje enskild medarbetare att förstå syftat och betydelsen med 

förändringsarbetet. Medarbetarna ska "förstå vad som ska göras, hur det ska göras, när det 

ska göras och varför det ska göras" (Jägerdén & Wallin, 2009 s. 22).  

Polisens värdegrunder 

Polisens uppdrag är att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. 

Polismyndigheten gjorde en stor satsning 2008 och där man ville få fram värdegrunder och 

fick med hjälp av insamling av förslag från medarbetarna ner tre tydliga värdeord på 

papper; engagerade, effektiva och tillgängliga.  

 Engagerade - med ansvar och respekt. Vi tar ansvar för vår uppgift och 

värnar om allas lika värde. 

 Effektiva - för resultat och utveckling. Vi är fokuserade på resultat, 

samarbete och ständig utveckling.  

 Tillgängliga - för allmänheten och för varandra. Vi är hjälpsamma, flexibla 

och stödjande (Polisen, 2015b). 

Man har sedan 2009 arbetat in värdegrunderna på myndigheten genom att till exempel 

förmedla de i rekryteringsprocesserna, cheferna informerar sina medarbetare och genom att 

synliggöra de i kontorsrum och allmänna ytor för att påminna varje dag. Detta för att 

värdegrunden ska genomsyra hela organisationen. ”Delaktighet är ett ledord som 
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genomsyrat hela processen från planering till färdig värdegrund. I praktiken innebär det 

att medarbetare från hela landet och från alla delar av organisationen har varit med, och 

att alla medarbetare bjöds in att ge sitt bidrag till värdegrunden.” (Rikspolisstyrelsen 

(2009) s. 15).   

Syftet med värdegrunden är att det ska stärka och vårda förtroendet eftersom man har insett 

att dessa tre värdeord är så viktig del av polisens arbete. Dessa tre ord har till intention att 

hjälpa medarbetarna att definiera syftet till deras arbete och även informera medborgarna 

om vad myndigheten står för. Genom att ha värdegrunden som utgångspunkt ska det även 

underlätta för arbetsgrupper att kunna planera, prioritera och lägga upp sitt arbete.  

Andra viktiga användningsområden är: Vid rekrytering, utvecklingssamtal 

och utformning av utbildningar, nya metoder och arbetssätt, utseende av utrustning och 

lokal, samt vid kommunikation inom marknadsföring och på sociala medier (Polisen, 

2015b).  

År 2008-2009 var första gången som polismyndigheten valde att utforma värdegrunderna 

tillsammans med medarbetarna.  Historiskt har man haft andra förhållningssätt:  

 

 Efterkrigstiden - De fyra h:na: hänsyn, hövlighet, hjälpsamhet och humor. 

 På 1970-talet - Skydda, hjälpa, ställa till rätta. 

 På 1980-talet - Vänligt, kunnigt och snabbt samt rättvisa, service och 

mänsklighet. 

 

 

Poliskultur 

Polisens kultur är väldig unik och skiljer sig väldigt mycket från andra yrkesroller inom till 

exempel andra myndigheter. Detta kan bero på själva polisyrkets komplexitet och den 

moraliska konflikten man utsätts för nästan dagligen. Polismyndigheten har i uppdrag att 

garantera Sveriges medborgare ett demokratiskt samhälle och varje polis har i uppgift att 

värna om denna demokrati och arbetar för trygghet, rättvisa och sanning (Knutsson & 

Granér, 2000).  

Det är många delar en polis förhåller sig till för att utföra sitt arbete på ett så 

korrekt sätt som möjligt och det är viktigt att hitta en balans mellan det moraliska 
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uppdraget och samhällsuppdraget. Som polis har man inte bara myndigheten som 

arbetsgivare utan även offentligheten som en indirekt arbetsgivare och även regeringen och 

riksdagen som man också måste ta hänsyn till. En vanlig arbetsdag kan vara väldigt 

komplex då man ena sekunden behöver vara stödjande och andra sekunden tvingas 

använda sig av våld. Detta kan då många gånger skapa moraliska konflikter och kan därför 

också komma till uttryck i organisationskulturen.  

Knutsson skriver att ett av de främsta kännetecknen för poliskulturen är den starka 

sammanhållningen. En polis ser inte sin roll som ett arbete utan här handlar det mer om att 

man identifierar sig med sitt yrke. Alltså arbetar man inte som polis, utan man ÄR polis 

(Knutsson & Granér, 2001). Den kollektiva andan, manliga idealen och arbetarklass 

tillhörigheten är tre starka egenskaper som alltid har präglat poliskulturen och som 

fortfarande är påtaglig idag, trots att man har rekryterat fler kvinnor och personer från 

andra klasstillhörigheter (Granér, 2004).   

 

 

Metod 

Inom samhällsvetenskaperna brukar man urskilja två olika huvudformer av metodologiska 

tillvägagångsätt, kvalitativa och kvantitativa metoder. Kvalitativ metod är mest lämplig för 

vår studie då vi genom vår datainsamling försökt skapa en djupare förståelse för 

problemställningen och objektsområdet vi valt att studerar (Andersen 1998 s. 31).  Genom 

att intervjua kan vi få fram mer detaljerade och verklighetsnära uppfattningar och 

erfarenheter och även ha möjligheten att ställa följdfrågor för att få en djupare förståelse.  

I vår studie har vi valt att utgå från en etnografisk forskningsmetod för att 

kunna besvara vår frågeställning på bästa möjliga sätt. En etnografisk forskningsmetod är 

en metod som beskriver utifrån informanternas perspektiv ur ett induktivt synsätt. Vi har 

med hjälp av mellanmänskliga metoder, så som intervjuer, insamlat ett empiriskt material 
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som vi sedan har analyserat (Aspers 2011 s. 21). Syftet med denna metod är att fånga 

gruppens vardagsrealiteter och få polisens egen insyn på hur den själva blir påverkade och 

upplever organisationskulturen i polismyndigheten.  

Urval  

Vi har intervjuat sex poliser med olika befattningar samt en civilanställd inom HR-

avdelningen på polisen från Stockholms län. Samt en grupp på sju studenter vid 

polishögskolan i Stockholm som går sista terminen på sin utbildning. Vi kom i kontakt 

med vår första informant via en vän till oss, sedan har denna informant fungerat som en 

länk vidare till andra poliser inom myndigheten. Den här typen av metod kallas för 

snöbollsselektion. Författaren vinner informanternas förtroende genom att den första 

informanten (gate-keeper) går i god för författarna (Aspers, 2011). Vi kände en utav 

studenterna sedan tidigare och denna fungerade även här som länk vidare till sina 

klasskamrater som ställe upp på studien. 

För att studien inte ska bli alltför omfattande begränsas informanterna till 

Stockholms län området. Vår svaghet i undersökningen är att vi inte fick tillräckligt med 

informanter från samma distrikt. Detta på grund av att det var väldigt svårt att få personer 

att ställ upp för en intervju. Vilket har resulterat att vi har fått informanter från olika 

distrikt och svaren skiljer sig lite från distrikt till distrikt, vilket tyder på att det troligen är 

olika miljöer och jargong på olika distrikt runt om i landet. Det kan göra att vårt resultat 

blir mindre tillförlitligt.  

Våra informanter är både kvinnor och män i åldrarna 28-55 år och har arbetat 

som poliser i stort sett hela sina liv med likartade utbildningar och bakgrunder. Student 

informanterna var också kvinnor och män i åldrarna 24-30 år. En annan svaghet är att det 

endast var två av sju informanter var kvinnor. Vi hade önskat att få tag på fler kvinnor 

eftersom det är en väldigt mansdominerad bransch. Kvinnorna är därför 

underrepresenterade i vår urvalsgrupp men vi har valt att avgränsa det genom att inte 

fokusera på kön och inte studera detta ur ett genusperspektiv. 

 

Datainsamling 

Innan vi började intervjua alla informanter genomförde vi en pilotintervju med en person 

från HR-avdelning. HR-personen fick vara vår ”gate-keeper” för att få access till övriga 

medarbetare inom organisationen och på så sätt få tag på fler informanter. Genom denna 
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intervju formade och anpassade vi även vår intervjuguide. Utifrån utfallet från 

pilotintervjun gjorde vi även en ytterligare intervjuguide mer anpassad till våra 

polisstudenter. Vi delade upp våra intervjuguider i olika teman, bland annat värdegrunder 

samarbetet och polishögskolan, för att fånga upp så mycket som möjligt kring det området 

vi valt att studera (se bilaga 1 och 2). Hur frågorna formulerades och ordningsföljd 

utvecklades olika beroende på dialogen mellan oss och varje svarsperson.   

Vi utförde semistrukturerade intervjuer som går ut på att vi ställer samma 

frågor till alla informanterna och dessa frågor har öppna svar. Detta ger informanterna 

samma chans att berätta sin syn och åsikt om samma frågor. Semistrukturella intervjun gör 

det möjligt för oss att ställa följdfrågor till informanterna och på så sätt fördjupa och 

utveckla svaren genom att föra en dialog (Aspers, 2011) (se bilaga 1 och 2).  

Av vår ”gate-keeper” fick vi sammanlagt 15 olika namn och telefonnummer, 

var av sex av dessa poliser valde att ställa upp i studien. De övriga informanterna var svåra 

att nå och vissa av de svarade att de aktivt inte vill delta pga. rädsla över att våra läsare får 

en fel bild av verkligheten och smutskastar myndigheten i vår studie.  

Intervjutillfällena ägde rum både på arbetstid och utanför arbetstid och 

intervjuerna kunde äga rum hemma hos informanterna och på dennes kontorsrum. Det vill 

säga, i en lugn miljö avskilt från andra medarbetare och alla intervjuer genomfördes av 

båda författarna. I studenternas fall träffades vi hemma hos en utav studenterna. Där 

utformade vi en fokusgrupp i from av diskussion där studenterna fick möjligheten att lyfta 

fram och diskutera olika frågor/områden utifrån den intervjuguide vi hade utformat för 

dem.  

Fördelen med att använda sig av individuella intervjuer är att informanterna 

inte ka påverka varandras svar. Men även viktigt ur ett etiskt synsätt, då ens personliga 

åsikter och erfarenheter tas upp. Fördelen med fokusgrupper är att man kan skapa en 

diskussion i gruppen, men även också vara tidseffektiva och få fler personers åsikter och 

synsätt. Varje intervjutillfälle varade i cirka 45 minuter (gruppintervjun var under ca 90 

minuter) och dessa spelades in. Efter varje intervju transkriberade och analyserade vi 

materialet. När vi skulle bearbeta det insamlade materialet strukturerade vi upp olika teman 

som framträtt vid intervjuerna.  
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Analys 

I vår analys har vi valt att knyta ihop empiri med teori och tillämpat en tematisk analys. 

Tematisk analys innebär att vi organiserat och strukturerat olika teman som uppträtt i det 

datamaterial vi samlat in, d.v.s. intervjuerna. Vi började först med att transkribera vårt 

material, d.v.s. vi skrev ner allt som har sagts under intervjuerna. Som steg två började vi 

koda det empiriska materialet innan vi började analysera. Eftersom vi studerar 

organisationskulturen på polismyndigheten så är vi intresserade av informanternas upplevelser 

av myndigheten som arbetsplats (Aspers, 2011). När vi kodade fokuserade vi på signifikanta 

meningar och fraser som informanterna berättade.  

Själva tillvägagångsättet sker genom att man gör delanalyser genom att man 

successivt läser det transkriberade materialet (Aspers, 2011). Vi bröt ner vissa delar och satte 

”etikett” på de genom att dela in de i olika teman. Detta för att på ett enklare sätt kunna se om 

det finns ett mönster i materialet, hitta det mest centrala och se om det finns återkommande 

tema i materialet (Aspers, 2011). Vi hittade olika teman som upprepades under alla intervjuer 

som beskriver deras upplevelser och som har relevans för våra frågeställningar. Dessa teman 

sammanställs i resultatet och för att styrka detta har vi tagit med citat från intervjuerna 

(Bryman, 2011).  

Etiska överväganden  

Vi som författare har informerat våra informanter om studiens syfte och deras anonymitet och 

fått samtycke för datainsamlingen. Detta anser vi bara är till studiens fördel då informanterna 

ger än mer rättvis och ärlig blid av myndigheten och hur de upplever organisationskulturen. I 

vår studie har vi valt att inte nämna vilket geografiskt område i Stockholm våra informanter 

arbetar på då vi inte anser det vara relevant för vårt problemkomplex och inte påverkar vårt 

resultat. Informanternas erfarenheter är ytterst väsentliga för det område vi valt att studera. Av 

den anledningen blir det därför väldigt viktigt att vi som författare har ett etiskt 

ställningstagande och förhållningssätt genom hela studien för att respektera den enskilda 

individen och dennas integritet (Kvale, 1997). 
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Analys 

Språkets betydelse för komplexitetshantering   

Polisen organisationskultur präglas av en specifik språkform och kommunikationstyper 

vilket också hänger samman med polisyrkets komplexitet. Några återupprepande termer 

bland informanterna var ord som ”humor” och ”jargong. Precis som Bang skriver är 

verbala uttryck viktiga värderingar och normer som förmedlas till 

organisationsmedlemmarna (Bang, 1999). Med andra ord, organisationskulturen har en 

funktion som skapar sammanhållning i gruppen. Medlemmarna lär sig efter en tid vilket 

språk, jargong och humor som ska användas, och på så sätt upprätthålls och återverkar 

normer och värderingar inom organisationen. Genom det företagsspråk och stil som skapas 

blir det även mycket enklare att definiera vilka som är medlemmar och inte medlemmar i 

kulturen.  

En polis har en komplex arbetsdag och måste kunna förhålla sig till olika 

situationer, till exempel besöka en dödsplats. Därför känner många av informanterna att 

jargong och humor är väldigt viktig del av polisyrket. Det fungerar som en ”ventil” och 

skapare distans till det man precis har fått vara med om. Något som det nedre citatet kan 

styrka:  

 

“Utan humor så går det inte. Om du åker och besiktar ett barn som är fyra timmar 

gammalt och dött och du åker ner där i sjukhuset och du, jag hade med mig en 

assistent. Så tar man den här lilla kroppen och fixar och donar man vet inte riktigt 

vad man ska göra ska jag vara riktigt ärlig. Jag titta om det fanns några sprut 

märken på den och det gjorde de för dom hade försökt att rädda livet på den. Man 

får massiva konstiga tankar när man ser det här. Sen när man åker tillbaka i bilen, 

det första jag sa till honom var fan vad skönt att jag har någon att prata med någon 

om det här förstå att sitta själv med det här. Vem ska jag förklara det här för på ett 

bra sätt, du förstår i alla fall vad vi har gjort nu och sen efter det så måste man ha 

roligt man måste skämta för att få distans till det här man måste knuffa sig bort från 

själva händelsen. Så det är jätteviktigt med humor. Sen tycker jag att humor 

generellt alltid är viktigt för att har roligt på arbetsplatsen. Man ska kunna skoja på 

en lagom nivå. “ /Polis 
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Detta skulle man kunna koppla till Scheins första nivå om artefakter, hur poliserna tilltalar 

varandra och vilket språk de använder. Precis som Schein (2004) skriver om en 

organisations artefakter så är polisens humor och jargong enkla att observera men svåra att 

definiera. En av informanterna berättar att de oftast inte reflekterar över det, utan att det 

kommer ganska naturligt i deras roll som polis. Något som bekräftar Bangs teori om 

grundläggande antaganden vid lösningar av externa problem. Det innebär hur polisen på 

olika sätt hanterar situationer som kan dyka upp och hur de löser problemet. Det är den 

starkaste delen inom organisationen, vilket nästan alla informanter betonar under 

intervjuerna, och är djupt inrotat hos medarbetarna att de inte reflekterar över det.  

Informanterna berättar att humor många gånger är rå och grov. I citatet 

beskriver informanten hur humorn avdramatiserar de fruktansvärda scenerna som de 

många gånger får uppleva, till en viss del. Men även också ett sätt för de personer som har 

svårare att prata om känslor ska kunna få utlopp för sina känslor. En informant berättar att 

den själv föredrar att prata med en psykolog när sådana händelser inträffar. Att många 

använder humorn som en undanflykt och man gömmer sig bakom den. Informanten 

avslutar med att säga att det är kulturen som organisationen måste arbeta mer med. Att 

medarbetarna ska kunna känna att de kan få prata ut med någon om händelsen, oavsett om 

man är känslosam som person eller inte. Bang beskriver detta som beteendeuttryck som 

handlar om positiva samt negativa känslor som kommer i uttryck bland medlemmarna 

(Bang, 1999). Om det till exempel är tillåtet att visa sorg eller glädje. Dessa uttryck avgör 

oftast hur mycket man delar organisationens värderingar.  

 

“Åker jag på saker som är jobbiga och behöver få utlopp för mina känslor då får 

jag faktiskt gå till någon psykolog, vi har ju personal som kan plocka upp oss efter 

jobbiga händelser. Då är det bättre att använda sig av dom än och sitta å raljera, 

antigen över kollegor eller händelser man har varit på å så där. Jag har aldrig känt 

behovet över att skämta om jobbiga saker och jag tror bara det är en undanflykt. 

Det är ju jätte jobbigt om man är coola killen och sen så kommer man till ett jobbigt 

dödsfall och så ska man stå där med gråten i ögonen, å tycka det där är jätte jobbigt 

och pratat lite om händelsen i bilen efteråt. Då är det mycket lättare å säga ”fy fan 

vad äcklig den där va” så där det är mycket behagligare, vi har en kulturbiten som 

vi måste jobba ganska hårt med.”/Polis 
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Relationer mellan formella värdemallar och yrkesplikt  

Polismyndigheten har idag tre tydliga värdebegrepp; Engagerad, effektiva och tillgängliga 

(Polisen, 2015b). Engagerade innebär att varje polis tar ansvar och värnar om allas lika 

värde genom att visa respekt. Effektiv tyder på att man fokuserar på resultat, samarbete och 

utveckling. Tredje värdeordet tillgängliga handlar om att vara hjälpsam, flexibel och 

stödjande, både för allmänheten men också för sina kollegor. Tidigare hade man bland 

annat haft ”skydda, hjälpa och ställa till rätta” som värdeord. Skillnaden är att de nya 

värdegrunden som myndigheten använder idag, engagerad effektiva och tillgängliga, där 

fick medarbetarna själv vara med och arbeta fram. Genom delaktighet har man lyckats få 

ner dessa tre värdeord på papper som ska genomsyra organisationen.  

Hofstede (1991) anser att de flesta organisationer använder olika ledord som 

“vackra ord” som ska visa vad organisationen presenterar men egentligen så ser det 

annorlunda ut i verkligheten. Polismyndighetens syfte med värdegrunden är att skapa 

förtroende mellan poliserna men också gentemot allmänheten, eftersom värdeorden 

definierar en viktig del av polisens arbete. Detta håller inte samtliga informanter riktigt 

med om. En av informanterna som har arbetat för myndigheten i över 20 år berättar att han 

idag inte har något behov av att definiera organisationens värdegrund då han anser dessa 

ord som självklara.  

 

"Det är väl självklart att jag visar engagerar mig i mitt arbete genom att jag schysst 

mot andra och är tillgänglig för samhället. Jag behöver inte någon som säger till 

mig det eller sätter upp en affisch si fikarummet som ska påminna mig om det".  

 

Av alla informanter som arbetar idag inom polismyndigheten, var det enbart en person som 

kunde besvara frågan: ”Har ni några ledord/värdeord inom organisationen som du känner 

till?” Denna informant har även arbetat under kortast tid inom myndigheten. Detta 

exemplifieras i följande citat:  

 

“Vi har en polisens värdegrund policy, vet inte vad dom, hm effektivitet ..ehhh.. 

tillgänglig ”skratt” vet inte det är i alla fall tre ord.”/Polis 

 

“Nu ska jag egentligen kunna de på rabblande band. När jag började så var det 

hjälpt, skydda och ställa till rätta, idag har vi andra ledord: tillgänglighet, eh ...ja 

jag borde kunna det, men kommer inte på. Men de är 3.” /Polis 
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“Vi har en värdegrund, det har vi. Hjälpa, skydda och ställa till rätta tycker jag är 

den bästa. Det tycker jag är grunden i vårt arbete”. /Polis 

 

Däremot kunde alla studenter alla tre värdeord omedelbart. Ledningen inom myndigheten 

hade till syfta att få ner tre värdeord på papper som sedan ska prägla organisationen. 

Abrahamsson och Andersen skriver att det är vanligt att organisationer tillämpar nya 

strategier för att medvetet förändra kulturen i organisationen, för att till exempel skapa ett 

bättre samarbete (Abrahamsson & Andersen, 2005).  

Jägerdén och Wallin (2009) skriver i rapporten” Förankring av 

förändringsarbete: En fallstudie av svenska polismyndighetens arbetsprocess med 

framtagandet av en nationellt gemensam värdegrund” att för att en förändring ska lyckas 

inom en organisation så måste den nå ut till alla medarbetare och vara en utveckling av 

något som redan existerar inom organisationen. Polismyndigheten har försökt att uppnå 

detta genom att låta medarbetarna vara delaktiga inom processen. Dock nämner 

informanterna att de nya tre värdegrunderna, engagerade effektiva och tillgängliga, inte når 

ut till alla enskilda medarbetare. Detta förtydligas av en informant i följande citat:  

 

“Om man ska bestämma sig för att ha en viss inriktning på sitt sätt att arbeta så vill 

man till exempel att det blir förankrat hos medarbetarna och att alla förstår 

innebörden av de här orden är för oss. Annars blir det gärna ett papper som enbart 

återkommer vid anställningsintervjuer, precis som du frågade mig nu; vilka är de tre 

ledorden? Och de nya som söker kan de idag som rinnande vatten, Men man frågar 

inte vad de tycker du om dem orden, och hur de tolkar de. Det är jättebra och bra 

förklaringar. Men det räcker inte bara med den personen, vi måste ju ner ända ner 

till den enskilda polismannen som kom till sitt jobb klockan 11 på kvällen, och ska 

arbeta hela julen, och ha förståelse för varför vi har valt dessa värdeord och ha en 

levande diskussion om det, som alltid finns. Inte bara att det står några ord i ett 

dokument. “ /Polis 

 

De flesta informanterna poängterar att värdegrunderna enbart används vid nyanställningar, 

och oftast vid högre ställning inom myndigheten såsom chefer. Informanterna var överens 

om att det är viktigt att värdegrunderna förankras inom myndigheten och att det borde 

genomsyra hela arbetet. Detta för att alla ska förstå syftet och betydelsen av förändringen 

som skett i organisationen. Vilket även exemplifieras i följande citat:  
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“Den här är internt och det har vi kommit fram gemensamt, så gemensamt man kan 

i en sådan här stor organisation, jag vet inte hur mycket det jobbas med faktiskt. Det 

här är typ, så typiskt, som jag försökte förklara förut, man satsar på något, alla vet 

ju att man måste ha en målbild, någonting som alla kan relaterar till. Något som vi 

strävar mot, gemensamma mål, hur vi ska vara, hur vi ska uppnå det har någon läst 

i en ”organisations bok typ”. Så gör man det här, men vad händer sen då? Om inte 

alla är med på tåget kanske ingen som vet hur man ska jobba med det sen därför 

läggs det bara i ryggsäcken och ja, nu tar vi nästa grej. Så jag skulle inte vilja påstå 

att vi jobbar aktivt med värdegrunden över huvud taget. “ /Polis 

 

Organisationskultur och förändring 

Vi kommer även i det här stycket diskutera förändringsfrågan mer ingående. 

Polismyndigheten är en hierarkisk organisation med många chefsnivåer. Detta är något 

samtliga informanter bekräftar. De flesta av dem tycker att myndigheten borde vara mer 

platt och ha mer utrymme för åsikter och synpunkter. Processer och beslut ska genomgå 

alla leder innan något beslut fattas, och det anser de vara tidskrävande. Många av de 

besluten berör oftast inte hela organisationen och därför tycker informanterna att vissa 

beslut borde tas på lokalnivå.  

 

“Det finns ju en hierarki inom polisen en makthierarki, ju högre befattning du har ju 

mer ansvar har du så klart, både på gott och ont.”/ Polis 

 

“Vi har ju en hierarkisk organisation som är av militärisk struktur som går uppifrån 

och ner, från polismästarna ner till enskild polisman.” / Polis 

 

Informanterna var överens om att hierarkin inspireras från det militära, något som Anders 

Johansson (1995) också nämner i boken. Han skriver också att hierarki kan vara bra när 

man vill skapa en fungerade system och spelregler. Vidare skriver han att det är lämpligt 

då man vill fördela knappa resurser och tror att det är anledningen till att hierarkin 

dominerar ännu idag. Något som en av informanterna håller med om. Informanten tycker, 

precis som Anders Johansson skriver, att hierarkin är nödvändig för att ha struktur i 

myndigheten. Då har man klara och tydligt definierade ansvars- och lydnadsförhållanden 

(Johansson 1995).  
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“Många tycker att vi har för många chefer, rätt eller fel, det vet inte jag. Vi behöver 

ha en struktur, för vi många, och har ansvarsfulla arbetsuppgifter. Vi måste ha en 

struktur där vi har koll på vad vi gör. Och då kan man inte ha för många 

medarbetare under sig som chef, därför måste man dela upp sig, därför en chef 

kanske inte orkar med mer än 15-20 personer att ha arbetsmiljöansvar för och allt 

som innebär. Och då måste den chefen i sin tur ha en annan chef som är chef över 

honom. Och de har chef över de, osv. “/Polis 

 

De informanter som inte förespråkar hierarki tycker att kommunikationen i myndigheten 

brister och att det förekommer fördomar i de olika arbetsgrupperna. Nackdelen med 

hierarki är att det är svårt att skapa sammanhållning och en kamratskaplig atmosfär 

(Abrahamsson, 2007). Under intervjuerna får vi från flera håll beskrivningen av uttryck 

“högt i tak”. Det beskriver informanterna som ett sätt att kunna uttrycka sig fritt, utan att 

behöva ta hänsyn påföljder. Det vill säga, att kunna säga sina åsikter och komma med 

förslag om förbättringar till exempel. Detta är något informanterna saknar i myndigheten 

och skulle önska att kunna få se en förändring kring det. I nedre citat beskriver två 

informanter hur de upplever öppenheten kring kommunikationen på deras arbetsplatser. 

Det första citatet beskriver det i metaforiskt språk:  

 

“Jag såg en film som handlade om en vulkan som fick utbrott. Personen skulle 

försvinna från den här vulkanen, så han körde in i en grotta. Och han satt i en bil, 

och så rasade grottan, så han hade en decimeter av utrymme i bilen att andas i. Så 

känner vi. Så nej vi har inte högt i takt.”/ Polis 

 

“För 30 år sen var det inte speciellt vanligt att man fick säga vad man ville. Som ny 

polis fick jag ta till mig det som mina äldre kollegor pratade om, det är inte så idag, 

tack å lov!” / Polis 

 

Vidare berättar informanterna att hierarkin inom organisationen inte är lika påtaglig på alla 

arbetsplatser. Chefsnivåerna är tydligare när en utomstående person, som vanligtvis inte 

arbetar på den platsen, kommer in till en ny grupp.  

 

“Hos oss börja hierarkin tunna ut och det allmänna uppfattningen i vårt distrikt är 

familjär och hierarkin blir inte lika märkbar. Men kommer jag däremot till ett annat 
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distrikt och ska göra en avrapportering t.ex. så får jag verkligen veta om ja tilltalar 

fel person, den finns definitiv i alla högsta grad en hierarki.”/Polis 

 

Delaktighet, från högsta polismästaren till enskilda polismannen, är viktig för att 

myndigheten ska kunna fungera och kunna utvecklas. Informanterna ska inte behöva känna 

någon form av rädsla om de väljer att ifrågasätta sina arbetsledare och arbetsuppgifter.  

 

“Men vi kan bara ändra den om alla är delaktiga, från högsta polismästaren till 

enskilda polismannen. Och det, som jag redan nämnt flera gånger idag, det är här 

det brister. Vi har inte flödet ner. På grund av tak höjden. Det fastnar någonstans, 

man får order uppifrån, och man vågar inte säga något, av olika anledningar, och 

det kan inte ifrågasättas eftersom det kommer uppifrån. Flödet måste bli bättre, för 

att höja taket, vi kan inte bli bättre annars. Vi måste se vad vi är dåliga på, vi måste 

tåla kritik. Om vi knyter ihop: vi måste våga kunna framförallt prata om vår 

verksamhet och hur vi är mot varandra, både bra och dåliga.”/Polis 

 

Studenterna vi intervjuade är överens om att det finns en tydlig hierarki inom myndigheten 

som yttrar sig i två olika former. Dels genom att de äldre till ålder och i tjänst anser sig stå 

över nyexaminerade poliser men också genom alla de tituleringar som yrket har. Följande 

citat följer som svar på frågan om myndigheten har hierarki:  

 

"DEFINITIVT! Äldst i tjänst och mest guld på axlarna högst upp" / Student 

 

"Absolut. De äldsta vet bäst" / Student 

 

"Självklart. Och det har format kulturen, en väldigt tydlig hierarkisk styrning med 

befäl osv." /Student 

 

Polismannen 

En polisman, det som en ”polis” kallas formellt, kan definieras utifrån sitt sätt att klä sig. 

Polisuniformen är en symbol för att visa vilka som tillhöra myndigheten, Bang beskriver 

det här som det materiella uttrycken, det vill säga hur personer i organisationen klär sig. 

Uniformen blir därför en väldigt viktig del av organstationskultur, då den skapar en 

samhörighet bland dess medlemmar i organisationen. Informanterna påpekar vikten av 



 

 25 

gemenskapen och samhörigheten och anser att det är en grundsten i organisationskulturen. 

Det här kan man koppla till Knutsson & Granér (2001) om att den starka 

sammanhållningen i myndigheten kännetecknar organisationskulturen, detta på grund av 

att många poliser identifierar sig med sin yrkesroll.  

Något annat som fortfarande kännetecknar polismyndigheten är det manliga 

idealet. Både studenterna och poliserna som vi har intervjuat beskriver 

organisationskulturen som en mansdominerande arbetsplats. Däremot tillägger de att det är 

något som myndigheten aktivt arbetar med idag, genom att bland annat rekrytera studenter 

med utländsk bakgrund och fler kvinnor. Syftet är att avspegla det mångkulturella och 

jämställda samhället vi lever i idag. Detta bekräftas även av våra polisstudenter.  

 

“jag ser inte riktigt hur mångfalden har slagit igenom än. Fortfarande kan jag tycka 

att vi behöver öka antalet tjejer som blir poliser eller att man har en annan 

bakgrund än en typisk ursvensk, jag ser inte riktigt den effekten ute i linjen.”/ Polis 

 

Följande citat följer som svar på frågan: ”Vilka typer av personer blir intagna till 

polishögskolan tror ni?” 

 

"Stor blandning, stor, lite, ung, gammal, utländska, svenskar. Tror att de är ute efter 

en stor blandning av personer som fungerar ihop." /Student  

 

"Killar och tjejer som speglar samhället." /Student 

 

De flesta informanterna menar att kulturen som präglar organisationen idag påverkas till 

stor del av omgivningen. Samhällsstrukturen i kombination med påtryckningar från 

politikerna och allmänheten bidrar till att polismyndigheten pushas framåt och tvingas till 

förändring i organisationskulturen. Detta, som tidigare nämnt, genom att rekrytera fler 

personer med utländsk bakgrund och fler kvinnor. Men även också genom att satsa på 

arbetsmiljöfrågor och förståelsen av att medarbetarnas trivsel. Trots detta är det, enligt en 

informant, väldigt svårt att komma ifrån den inpräntade strukturen i organisationen.  

 

“Påtryckningar från politiker och allmänheten, och det har gjorts ett antal 

undersökningar om hur vi uppnår våra resultat, hur personalen mår, allt det här 

sammantaget gör att kulturen hela tiden är förändlig. Men sen så finns ju den här 

strukturen och vet hur de här benen är uppbyggda.” /Polis 
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“Vi har fått in en mycket större bred. Arbetsmiljön som jag nämnde tidigare har 

tagit mycket större rum. Så att den biten har ändrats, vi har blivit något idag som 

inte hade varit möjligt för 30-40 år sen.”/Polis 

 

Polismyndigheten är i uppdrag från staten och har därför ramar och riktlinjer som de måste 

följa och använda. Detta gör att de inte har samma förutsättningar som andra 

organisationer. Den fasta och strikta strukturen och hierarkin i myndigheten gör att 

förändringar tar längre tid och nya idéer och tankar är oftast inte välkomnade. 

Informanterna var överens om att polismyndigheten måste våga, men framförallt vilja, 

lyssna mer på medarbetarna. Att hitta nya vägar och tillåta de nya och yngre poliserna ta 

plats och komma med ny energi och ett mer innovativt tänk.  

 

“Vi har en ganska, ska försöka hitta ett bra ord, vi håller oss inom väldigt snäva 

ramar, rent organisations mässigt. Det är en förändring på väg inom den biten, att 

våga se och hitta nya vägar och lösningar, och vi har haft en del polismästare under 

senare tid som har just varit vägledare för det här. Så jag ser att vi ser en bredare 

organisation framöver, som inte är så tight och strukturerad som den har varit 

historiskt. “ / Polis 

 

“Det finns ett engagemang, hos yngre kollegor, men framförallt jämfört med 30 år 

tillbaka, så finns en medvetenhet att man ser sig själv som en del i en arbetsgrupp 

och som man vill vara med och påverka. Som man väldigt tidigt säger vad man 

tycker och ser det som en naturlig del av organisationen, det fanns inte för 30 år 

sen. Men jag tycker det är bra. Annars kan vi inte utvecklas”/Polis  

Diskussion 

Syftet med denna studie var att utforska organisationskulturen inom polismyndigheten 

utifrån ett distrikt. Vi valde att utgå från en etnografisk forskningsmetod i form av sex 

semistrukturerade intervjuer samt en gruppintervju med sju deltagare för att kunna besvara 

vår frågeställning; Vad är det som kännetecknar polismyndighetens organisationskultur? 

Hur utformas den? Hur upplever medarbetarna organisationskulturen och hur påverkas de 
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av den?   

De flesta informanterna menar att kulturen som präglar organisationen idag 

påverkas till stor del av omgivningen. Samhällsstrukturen i kombination med 

påtryckningar från politikerna och allmänheten bidrar till att polismyndigheten manas 

framåt och tvingas till förändring i organisationskulturen. Polismyndigheten gjorde en stor 

satsning 2008 och involverade alla medarbetare för att ta fram gemensamma värdegrunder 

som speglar myndigheten. Polismyndigheten fick fram tre ord: engagerade, effektiva och 

tillgänglig. Syftet med satsningen var att värdegrunderna skulle genomsyra det dagliga 

arbetet genom att förmedla det i rekryteringsprocesser och synliggöra de i kontorsrummen 

och i allmänna ytor. Detta kan kopplas till Scheins diskussion om att det är ledarnas ansvar 

att på ett medvetet plan påverka kulturen (Schein 2004).  

Trots den stora satsningen visar vårt resultat att ledningen inte har lyckats att 

förmedla de tre värdegrunderna till. En av anledningarna kan tänkas vara att 

värdegrunderna inte växte fram ”naturligt” utan implementerades i polismyndigheten i 

efterhand och ändrades sedan ytterligare tre gånger. Henric Stenmark skriver i sin 

avhandling att polisen har en och traditionsbunden organisationskultur och som i sin tur är 

väldigt svår att förändra (Stenmark 2005). Problematiken som uppstår här är att det blir 

svårt för en organisation att göra ändringar då beteenden och handlingar är inrotade och 

medarbetare inte reflekterar över sitt handlande (Bang, 1999). Informanterna har en annan 

verklighet av organisationskulturen som de själva inte kunde sätta ord på och definiera 

(Scheins 2010). 

En annan tänkbar faktor är att värdegrunder beskriver hur polismyndigheten ska 

agera gentemot samhället och man har inte fångat upp den kultur som råder internt inom 

myndigheten. De olika beteendeintryck som Bang (1999) tar upp, hur man ska 

kommunicerar och uppför sig mot varandra och hur man hanterar olika situationer som kan 

uppstå mellan medarbetarna, dessa uttryck avgör oftast hur mycket man delar 

organisationen värderingar.  

Det är idag vanligt att privata och offentliga organisationer använder 

”kulturstrategier” som medel i samband som konkurrensförhållandena skärpts väsentligt 

(Bakka, Fivelsdal, Lindqvist, 2006). Dock anser vi att detta inte speglar polismyndigheten 

eftersom det är en statlig myndighet som ansvarar för hela polisväsendet. Den 

organisationskultur som idag existerar inom polismyndigheten har uppstått spontant, alltså 

utan något bestämt strategiskt arbete. Organisationskulturen har bara ofrivilligt växt fram i 
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myndigheten (Stenmark 2005).  

För oss var det tydligt att studenterna var mer präglade av värdegrunderna, än 

de medarbetare som hade arbetat under längre tid inom polismyndigheten. Studenterna har 

ännu inte lärt sig de outtalade normerna som finns inom organisationen och är fortfarande 

formbara. Ledningen behöver därför arbeta mer för att påverka organisationskulturen och 

att föra värderingarna vidare ner i organisationen och framförallt till ”kulturbärarna” det 

vill säga, de personer ses som förebild för andra i organisationen (Bang, 1999). 

 En annan komplexitet som tas upp i denna studie är att polismyndigheten är 

en hierarkisk organisation. Informanterna anser att myndigheten har en hierarki som 

präglar det dagliga arbetet. Process och beslut är svåra att genomföra på grund av den 

struktur som existerar inom polismyndigheten.  Informanterna berättade att man många 

gånger pratar om att det finns ”högt tak” inom polismyndigheten men att sanningen är det 

motsatta. Organisationen kan många gånger upplevas som trög och med lite utrymme för 

åsikter och synpunkter. Polismyndigheten är en stor organisation med ett ansvarsfullt och 

viktigt uppdrag. Anders Johansson skriver att hierarkin är nödvändig för att ha struktur 

inom myndigheten (Johansson 1995). Man har lagar och förordningar att förhålla sig till, 

en rikspolischef som utses av regeringen och man har politiker som uppdragsgivare. Dessa 

tre faktorer anser vi kan påverka behovet av att ha en tydlig struktur med förordnad som 

ansvarar för konsekvenserna av arbetet. Dock hämmar hierarkin sammanhållningen och 

den kamratskapliga atmosfären (Abrahamsson, 2007), vilket kan vara en bromskloss för 

den kultur som polismyndigheten jobbar för att nå.   

Förslag till vidare forskning  

Under uppsatsskrivandet har vi noterat att det inte finns mycket forskning om den svenska 

poliskulturen, det vore därför väldigt intressant att forska vidare på ämnet och utveckla det 

mer. Som första steg vore det intressant att studera om det råder liknande 

organisationskultur inom alla sju olika polisregioner runt om i landet och möjligen göra en 

komparativ studie. Detta för att undersöka och se om organisationskulturen genomsyrar 

hela myndigheten oavsett geografiskt område.  

 

Nästa steg man skulle kunna ta forskningsmässigt är en djupare och större studie och 

jämföra den svenska poliskulturen med andra poliskulturer i andra länder. Vad finns det 

för likheter respektive skillnader? Vidare skulle man kunna forska vidare i själva begreppet 

”poliskultur”; Ar det ett etablerat uttryck? Och om inte, kan det bli det i framtiden? 
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Slutligen, vår studie visar att den organisationskultur som idag existerar inom 

polismyndigheten har uppstått spontant, alltså utan något bestämt strategiskt arbete. Den 

präglas av en specifik språkform och kommunikationstyper vilket också hänger samman 

med polisyrkets komplexitet. Organisationskulturen kännetecknas också av stark 

sammanhållning och yrkesidentifikation, precis som det har visats i tidigare forskning.  

Detta påverkar självklart förändringsarbetet man ville genomföra med att implementera 

nya värdegrunder inom organisationen. Som vårt ordspråk lyder: Man kan inte lära gamla  

hundar att sitta. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide  

Presentation om oss:  

 Syftet med studien  

 Spela in på band  

 

Kort om personen:  

 Ålder 

 Kön 

 Befattning  

 

 

Öppningsfrågor:  

 Hur skulle du beskriva din arbetsplats? 

 Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?  

 Vad är det bästa med att arbeta här?  

 

 

Ledord/värdeord och Organisationskultur:  

 Vad innebär organisationskultur för dig? 

 Vad tycker du kännetecknar din organisation? 

 Vad fick du för intryck av din arbetsplats när du började? 

 Har ni några ledord/värdeord på organisationen som du känner till?  

 Om Ja: Hur och när används ledorden? 

 Vad har ni för mål/visioner i organisationen? 

 Vad fungerar bra i organisationen gällande organisationskulturen?  

 Vad tror du samhället har för bild av din arbetsplats?  

 

Samarbete: 

 Hur ser ditt team ut? 

 Hur samarbetade ni? 

 Finns det en hierarki i organisationen? 

 Om ja: hur tror du medarbetarna ser på det?  

 

 

Övrigt:  

 Har ni några aktiviteter, såsom Kickoff/Afterwork?  

 Har ni någon form av belöningssystem t.ex. tävlingar?  

 Om ja, hur går det till?  

 Är dessa lätta att uppnå?  

 Om det var något du fick förändra, vad skulle de vara?  

 Är det något du skulle vilja ta upp som vi inte frågat dig? 
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Bilaga 2 - Intervjuguide för 

studenterna  

Presentation om oss:  

 

 Syftet med studien  

 Informera att det är en gruppintervju  

 Spela in på band  

Kort om personen: 

 

 Ålder 

 Kön 

 Varför vill du bli polis? 

 

Ledord/värdeord och Organisationskultur 

 

 Vad innebär organisationskultur för er? 

 Vad tycker ni kännetecknar er myndighet? 

 Har ni några ledord/värdeord i organisationen som ni känner till? 

 Finns det några mål/visioner i myndigheten som ni känner till? 

 

Polishögskolan: 

 

 Vilka typer av personer blir intagna till polishögskolan tror ni och Varför? 

 Vad får ni lära er där om organisationskultur? På vilket sätt? 

 Hur tror ni att polisens organisationskultur har uppstått? 

 Hur tror ni att polismyndigheten arbetar idag med att upprätt hålla 

organisationskulturen? 

 

 Tror ni att det finns det en hierarki i myndigheten? 

 Vad tror ni att samhället har för bild av myndigheten? 

 Stämmer den överens med er bild av myndigheten? 

 Vad kan ni bidra med till organisationskulturen som en nybliven polis? 

 

 Egna tankar? Synpunkter eller frågorna? 

 


