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Abstract 
 

Executives in between. 

Chefer mittemellan.  

 

Prerequisites for Swedish Police mid-level executives to carry out commission 

Polisens mellanchefer förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag 

 

Author: Magnus Werkmästar 

 

   The aim of this paper is to examine how mid-level executive officers within Swedish Police 

respond to subordinates autonomous behaviour, mainly according to Lipsky´s theory on 

street-level bureaucracy. Questions focused on are:  

1.  Which personnel related obstacles, are preventing the executive officers? 

2.  How do executive officers counter obstacles? 

3.  If possible, based on the result of the study, which are the conclusions about 

existing countermeasures? 

   The papers´ aim is not to suggest which obstacles should be removed, nor if 

countermeasures are good/bad. Main aim is to identify how obstacles are countered. Theory 

and method are built on framework of Case Study. The method is built on theoretic 

examination of obstacles to examine concepts´ size and then interviews to confirm the 

obstacles and identify countermeasures. Conclusion of the first question is that obstacles are 

omnipresent in the governmental and societal systems. Conclusion of the second question is 

that obstacles are countered by friendly approach and to ally oneself to staff and personnel. 

Conclusion of the last question is that a mid-level executive through his allying enhances 

some behaviour, as long as more-wanted behaviours are produced with quality. This has 

effect upon society when combating crime, but is probably not likely to measure effectively. 

 

 

Keywords: Executive/s, obstacles, individuals, citizen, mid-level executive/s, organization/s, 

personnel, Police, society, subordinates. 

(Chef/er, gräsrotsbyråkrat, hinder, individer, medborgare, mellanchef/er, organisation/er, 

personal, Polisen, samhället, underlydande.)  
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1 Inledning 

 

   Svenska samhället är likt alla andra organiserat och systematiserat. Med Riksdagens 

förtroende styr Regeringen landet och för detta ändamål förfogar Regeringen över ett antal 

myndigheter, verk och diverse institutioner. Så är alla stater i grunden organiserade. Sedan 

tidigaste statsbildningarna har det alltid funnits uppdelning mellan ansvarsområden inom 

staten. Högst i hierarkin existerar en ledare av något slag, och under denne olika 

”departement” med olika ansvar för samhället. Statsmakten är den enda fungerande 

organismen som klarar av att hantera samhällets alla områden. Än så länge finns inget fullgott 

alternativ till staten. Detta försätter staten i särställning med monopol på en rad områden. 

Även om medborgarna tillåts byta ledare, eller om samhället av andra orsaker omdanas, så 

finns ändå staten kvar så länge den inte upplöses eller tillintetgörs (genom anarki eller 

(inbördes) krig). Staten berör alla människor. Ingen människa förutsätts i Sverige leva 

undanskymd i skogen ovetandes om omvärlden. Staten är alltså i alla medborgares, företags, 

organisationer, sammanlutningar, osv., högst påtaglig och närvarande. Staten bestämmer 

livsbetingelser för alla, även de som arbetar i, samverkar med eller lever av staten.   

Regeringen1 föreslår lagar, Riksdagen stiftar dem och myndigheter tillser att lagar efterlevs. 

Sådan är gången, något förenklat beskrivet. Olika statliga organisationer med olika 

samhällsintressen och samhällsansvar formar i slutänden praxis för hur lagarna tillämpas. 

Medborgarna har att rätta sig därefter. 

 

   För bara 50 år sedan var det möjligt att för en medborgare (med sin familj) att leva tämligen 

kravlöst; nödtorftigt utan rinnande vatten, elektricitet eller andra bekvämligheter (så lever för 

övrigt majoriteten av jordens befolkning), med kreatur och häst i dragigt fähus, stampat 

jordgolv, några kaniner, hagelbössa på en spik på köksväggen och ett potatisland. Detta är 

idag i Sverige knappast möjligt. Fastighetsskatt skall betalas, sophämtning och andra 

kommunala avgifter likaså, djurhållning är strikt reglerat genom jordbruksverk, 

djurskyddsmyndighet, EU, kommuners lokala stadgor, lagar, regler och förordningar. 

Smådjur får inte avlivas hur som helst, för vapen krävs licens och de skall förvaras ”rätt”. 

Något rättframt går det att påstå att den gamla tidens sätt att leva är definitivt förbi. 

Förutsättningarna har helt enkelt undansopats genom lagar och andra förordningar. Dessutom 

                                                 
1 Naturligtvis är det möjligt även för enskilda riksdagsmän eller koalitioner inom Riksdagen att föreslå lagars 
stiftande, men här beskrivs normalgången av lagstiftning med en i Riksdagen sittande majoritet som innehar 
regeringsmakten. 
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finns idag sociala konventioner som styr våra agerandemönster gentemot vår omvärld. Detta 

gäller individer som organisationer. På samma sätt som en individ kunde leva tämligen 

okomplicerat, var det möjligt för organisationer att leva på liknande vis. Antalet myndigheter 

och statliga verk var färre med färre anställda och deras samhällsansvar var mera inskränkt. 

Det civila samhället hade mycket större utrymme förr. I takt med välfärdssamhällets 

utbyggnad, tog staten på sig större ansvar och samhällsapparaten ”växte” i takt med tiden. 

(Om detta är en negativ utveckling eller vad den i grunden beror på, avhandlas inte här.) Det 

bör nämnas att så gott som hela den industrialiserade världen går/gått åt samma håll. För 50 år 

sedan fanns inte många statliga eller kommunala tjänstemän bekanta med termer och deras 

innebörd som: interndebitering, policy, jämställdhetsplan, dataintrång, mm. Verkligheten är 

minst lika komplicerad i vardagen för staten själv. I slutänden sitter vid myndigheterna (eller 

kommuner och andra institutioner) en enskild tjänsteman och handlägger vad myndigheten 

har att efterleva, kontrollera och rätta till. Inte sällan handlar det om så kallat 

myndighetsförfarande, det vill säga ärenden där en myndighet agerar mot en enskild 

medborgare. Det är i teorin uteslutet att en tjänsteman i sådant läge får agera godtyckligt. Det 

finns ramar, regelverk och policydokument för nästan varje tänkbar situation. Åtminstone 

generellt att förhålla sig till. Det ställer krav på tjänstemannen. I takt med att världen blir mera 

komplicerad, måste tjänstemannen ha rätt utbildning, omdöme, befogenhet och erfarenhet. 

Yttermera måste han ha möjlighet att hålla sig ajour med förändringar och kanske 

tillförskansa sig fortbildning. 

 

   En myndighet som spänner över hela samhällsvidden och som genom lagliga och formella 

medel kan komma i kontakt med varje medborgare (och vem som helst i övrigt) är Polisen. 

Polisen2 omgärdas av förväntningar, myter, relativt mager forskning, och nästan alla har en 

åsikt om Polisen vid olika tillfällen. Polisens uppdrag i samhället kan förenklat sägas vara att 

minska antalet brott och öka tryggheten3. Detta innebär givetvis på alla samhällsområden, 

från Rikets säkerhet till cykelstölder. Årligen anmäls ungefär 1.2 miljoner brott till Polisen i 

Sverige. Andelen uppklarade brott är relativt låg – någonstans 20 till 30 procent – och antalet 

begångna/anmälda brott har ökat relativt dramatiskt på en 30 års period4. Detta innebär att 

antalet medborgare som drabbas av brott/blir brottsoffer ökar likaledes. Detta ställer ökade 

krav på Polisen att effektivisera sitt brottsförebyggande, brottsuppdagande och 
                                                 
2 Egentligen består Polisen i Sverige av 21 (egentligen 22) olika Polismyndigheter länsvis uppdelade, men av 
redaktionella skäl avser jag endast redovisa Polisen som nationell företeelse, där inte annat anges särskilt. 
3 Polislagen (1984:387) 2 §. 
4 Se Figur 1. 
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brottsutredande arbete, men även att hantera ett ökat antal brottsoffer och förövare. Ökad 

brottslighet medför otryggare samhälle med missnöjda medborgare. I nationellt perspektiv 

över tiden kan eskalering av ostävjad brottslighet ses som urholkning av samhällets 

demokratiska grundprinciper och värderingsgrunder likaväl som ökad urholkning av 

rättssystemet i sin helhet med tanke på förtroende för Polisen och dess arbetsmetoder. Detta 

drabbar förtroendet för hela samhället. (I en extrem förlängning av ostävjad brottslighet står 

samhället inför anarki och upplösning.) Sålunda ställs ökade krav på Polisen att säkerställa 

rättssäkerhet och rättstrygghet.  

 

Figur 1.5

 
Det totala antalet anmälda brott (och stöldbrott), åren 1975 – 2005. 
 

   Eftersom antalet brott ökar, och det antas att det är en icke-önskvärd utveckling, så har 

Polisens betydelse i samhällsapparaten definitivt ökat. Om Polisen (inter-) agerar optimalt 

gentemot medborgarna, är det rimligt att anta att det får tydliga konsekvenser.6 Mellanchefen 

skall exekvera ovanifrån givna order och direktiv genom att få sina underställda 

(gräsrotsbyråkrater7) att agera i önskvärd riktning. Detta är inte helt förenligt, när det visar sig 

att gräsrötterna själva anser sig ibland ha tolkningsföreträde avseende metoder, vad som är 

väsentligt eller vad målet är. Detta är uppsatsen hela essens; hur gör mellanchefen då, och vad 

innebär det? 

                                                 
5http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=anm%e4lda.pdf&url=/dynamaster/file_archi
ve/070330/18522a2f8bcbd315002623a18c4737fc/anm%25e4lda.pdf 2007-08-13 
6 Det måste här förstås, att det inte avses att det är Polisens skuld att antalet anmälda brott ökar, men att Polisens 
roll som rättsystemets frontfigur är av betydelse. 
7 Eng.: Street-level bureaucrats. Termen är inte min egen skapelse. Förtydligande följer. 
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1.1 Problemställning. 

 

   Antal brott ökar8. Rättsväsendets frontinstans är Polisen. Polisens förmåga att uppklara, 

upptäcka och förebygga brott är av väsentlig betydelse för att legitimera statens existens. 

Politiker och högre chefer inom Polisen styr genom kvantifierat ställda uppgifter det polisiära 

arbetet. Uppgifterna ställs till lägre chefer. Dessa skall sedan genom sina underställda tillse att 

uppgifterna löses. Det finns anledning att anta genom studier av Michael Lipsky och andra, att 

gräsrötterna inte alltid delar de av cheferna gjorda bedömningarna avseende: hur uppgiften 

skall lösas eller hur viktig den är. Detta blir mellanchefens vardag att ta itu med. 

   Vilka svårigheter och hinder möter de exekutiva cheferna i Polisens dagliga och strategiska 

arbete? Vilka metoder använder de för att möta eller kringgå dessa hinder? Vilka slutsatser är 

möjliga att dra utifrån detta?  

   Strävan i denna uppsats inledningsvis är att finna problem (framdeles benämnda ”hinder”) i 

realiteten såsom de kan uppfattas av (mellan)chefer genom gräsrötters agerande. Därefter är 

strävan att i verkligheten kontrollera hur chefer i mellanposition agerar för att trots hinder lösa 

sin arbetsuppgift. Slutligen är strävan att finna adekvata slutsatser kring resultatet. 

   Det som i denna uppsats benämns som ”hinder”, är inte avsett att lura läsaren att tro att de är 

av ondo allen, trots att ordet ”hinder” ger negativ association. De hör till vardagen och 

normen för gräsrotsbyråkraten liksom för mellanchefen. De är ibland så starkt invävda i 

yrkeskulturen och beteendemönstret, att de tas för givet och många gräsrotsbyråkrater skulle 

kanske aldrig anse att det existerar hinder överhuvudtaget. Gerald Mars har konstaterat9 att 

det inom varje arbetslag uppstår subkulturer som i offentlig kontext inte tål att visas upp. Förr 

eller senare uppstår intrikata system där olika arbetslag kollektivt drar fördelar av sitt arbete 

utöver vad som kan anses vara etiskt försvarbart. Det är inte möjligt för arbetsgivaren att över 

en natt avskeda en hel arbetsstyrka, framförallt inte vid arbeten som kräver 

specialistkompetens eller arbeten som ingen annan vill ha (Mars har deltagande studerat bland 

annat sophämtare i London). Avsked kan enbart bli aktuellt av framträdande obekväma 

individer eller vid excesser. Under tiden måste arbetsgivaren ”stå ut med” vissa kollektiva 

företeelser, så länge huvuduppgiften i sin helhet sköts på ett acceptabelt sätt.  

 

                                                 
8 Se Figur 1. 
9 Mars Gerald, Cheats at Work: anthropology of workplace crime, 1982. 
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   Sammanfattat: Frågan uppstår med självklarhet: Skulle dagens samhälle ur ett 

brottsbekämpande perspektiv te sig annorlunda om alla underställda gjorde som mellanchefen 

befallde? Denna fråga går troligen inte att besvara eftersom en jämförelse hade behövts med 

Det Perfekta Samhället, vilket ju inte existerar. Frågan är ändå intressant eftersom alla 

förväntar att statens tjänare skall följa givna direktiv. Mellanchefen är inte minst medveten 

om detta, samtidigt som han har att göra med sina gräsrötters beteenden. Hur gör han då? Han 

är ju den som skall ”ta tag i” arbetet och se till att det blir utfört. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

   Samhället är komplext i sin utformning. Främst styr(s) statsapparaten genom skrivna 

direktiv. Det är sällan eller aldrig som en mycket högt uppsatt chef/ledare anger tonen inom 

sitt verksamhetsområde genom att på fältet själv i praktisk handling uppvisa 

föregångsmanskap för att därigenom bli förebild för sina underordnade (i praktisk mening). 

Det är snarare ett beteende som hör till civila samhällets sfär, där ingen höjer på ögonbrynen 

när distriktsordföranden deltar i gräsrotsaktiviteter. Detta innebär att det är andra 

egenskaper/betingelser som avgör eller uppmärksammas hos en (mellan)chef i 

statsförvaltningen som indikerar på goda förutsättningar att agera som chef. 

   Metodologiskt har jag strukturerat frågorna följande: 

1. Vilka hinder finns som motverkar chefskapet? 

2. Hur möter mellanchefen dessa hinder? 

3. Om möjligt, baserat på resultatet i denna studie, vilka slutsatser kan dras 

rörande mellanchefens motmedel? 

   Genom resultat av ovanstående frågor avser jag uppnå syftet med att uppmärksamma 

betydelsen av rätt förutsättningar för chefskap på mellannivå inom Polisen. 

 

1.3 Metod 

 

   Metodavsikten i detta arbete har varit fallstudie, med Robert K Yins volym Case Study 

Research10 som utgångspunkt. Enligt Yin är fallstudie ett synnerligen användbart instrument 

inom statsvetenskapen för att studera samtida fenomen, inom en verklig kontext när 

gränsdragning mellan fenomen och kontext inte är uppenbar, och samtidigt besvara 

                                                 
10 Yin Robert K, Case Study Research – Design and Methods, Second Edition, Sage Publications, United States 
of America, 1994. 
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frågeställningar som använder prefixet ”hur”. I detta fall är alltså denna uppsats 

huvudfrågeställning: ”Hur möter mellanchefen (dessa) hinder.” Arbetet är en utforskande 

fallstudie, då den eftersträvar ett svar på en specifik frågeställning Förutsättningarna för 

åtkomst till svaret, är mera beskrivande. Arbetets disposition har varit följande: 

1. Frågeställning. 

2. Utgångspunkter. 

3. Intervjuobjekt. 

4. Resultat av utgångspunkter och intervjuobjekt tillsammans. 

5. Tolkning av resultatet. 

För åtkomst av svaret har utgångspunkterna varit vårt nutida samhälle och två skriftliga 

huvudkällor (Lipsky, Ekman). Detta har sedan sammankopplats med ett antal intervjuer, och 

ett sammantaget resultat, har lett fram till slutsatser. Proceduren beskrivs närmare av Yin.11

    

      En svaghet med fallstudie kan vara representativitet. För att säkerställa så god 

representativitet som möjligt, har kvalitativa intervjuer har skett med sju mellanchefer. De 

intervjuade har minst fyra (4) års tjänst i chefsposition i en och samma befattning med 

operativ-, personal- och/eller myndighetsansvar, samma bakgrund (rekryterade ur 

”polisleden”), olika kön representeras, de är ”i karriären” och tillsammans representerar de en 

bredd avseende vilken enhet/avdelning som företräds. Resultatet kan indikera att de på intet 

sätt avviker från normen i Riket, även om inte kontroll av ålder genom statistik har 

genomförts på hela chefspopulationen12. De intervjuade representerar olika myndigheter, och 

gemensamt för alla är att de har arbetserfarenheter från andra (polis)myndigheter. Polisen i 

Sverige är sedan förstatligandet 1965-01-01 (tidigare kommunalt ansvar) tämligen homogen. 

Urvalet av intervjuobjekt har varit subjektivt, baserat på en uppfattning, enligt ovanstående 

kriterier, om vederbörande person. Fem män och två kvinnor har intervjuats.  

 

   En annan svaghet kan vara att uppnå resultat som är applicerbara generellt. Det som denna 

fallstudie lutar sig mot är till viss del är tidigare forskningsresultat rörande mellanchefer, som 

beskriver en upplevd situation av utsatthet, men mest att resultatet från intervjuerna är 

                                                 
11 Yin Robert K, Case Study Research – Design and Methods, Second Edition, Sage Publications, United States 
of America, 1994, sid. 20 -27. 
12 Av den enkla anledningen att jag inte funnit underlag. 
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samstämmiga och att de mycket tydligt bekräftar Lipsky´s och Ekmans teorier om 

gräsrötter.13

 

   Tillförlitligheten eftersträvas genom öppna frågor i intervjuerna. Direkta eller ledande 

frågor har nogsamt undvikits. Istället har formuleringar använts som: ”Kan du beskriva vem 

du är och vad du gör?” eller ”Hur märker du om du gör ett bra jobb?” med följdfrågor som 

”Berätta mer!” eller ”Var snäll och utveckla.”. Inget av intervjuobjekten har blivit avbrutet 

eller ombetts hålla sig ”till ämnet”. Endast i ett fåtal fall har retoriska frågor ställts för att 

erhålla förtydligande på underförstådda sanningar. Exempelvis: ”Det är alltså i fikarummet 

den bästa stämningen på jobbet kan avläsas?” Strävan har varit samtal mera än frågor. Detta 

innebär att frågor ställts på olika sätt, beroende på situation och intervjuobjekt. Däremot, 

måste betonas, har hela tiden ett strikt tema berörts utan avvikelser14. Intervjuerna har skett 

genom informerat samtycke, se Bilaga 1. 

 

   Arbetet syftar till att klarlägga hur mellanchefer bemöter gräsrotsbeteenden. Uppfattningen 

är att genom kvalitativa intervjuer med sju mellanchefer har detta lyckats. Dels genom den 

efterstävade representativiteten, men även genom de nästan kusligt likartade svaren. Det 

lämnar mycket litet utrymme för spekulation, eftersom de intervjuade inte varit medvetna om 

varandras existens som intervjuobjekt. Det förekommer ej heller något forum avsett enbart för 

mellanchefer som de kan ha färgats av, de träffas ej regelbundet eller har personliga 

kopplingar utanför yrket. Utfallet av intervjuerna har visat att det som avsetts uppmäta, har 

uppmätts. Validiteten torde därigenom vara säkerställd. 

 

   Med hänsyn till arbetets ringa omfattning (C-uppsats), har först befintlig litteratur 

efterforskats avseende vad som kan vara hinder (av intresse). När dessa hinder funnits, har de 

validerats genom kvalitativa intervjuer med ett antal mellanchefer. Syftet med intervjuerna 

har varit att bekräfta hindren och efterforska hur dessa hinder bemöts. Således har hinder i 

litteraturen identifierats och strävan har ej varit att ”finna nya” hinder, även om de här har 

etiketterats med ”egennamn”. 

 

   En begränsande faktor är utgångspunkten att fenomenet ”gräsrotsbyråkrati” verkligen 

existerar som en faktisk variabel i vardagen hos de mellanchefer som intervjuats, utan att 

                                                 
13 Som arbetet kommer att visa, så är utgångspunkten egentligen inte mellancheferna, utan deras underställda. 
14 Se Bilaga 2. 
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kontrollera att det verkligen förhåller sig så. Genom intervjuerna har det dock framgått att de 

intervjuade är med på noterna i resonemanget om ”gräsrotsbyråkrati” (även om termen aldrig 

nyttjats i intervjuerna).  

 

   Efterforskaren i detta fall har haft liten eller ringa möjlighet att påverka skeenden eller 

rådande situation. Strävan har varit att varje intervjuobjekt utfrågats utifrån samma 

förutsättningar; intervjuobjektet har befunnit sig i tjänst, på sin arbetsplats, frågorna har 

ställts på likartat sätt, i samma ordning och tidsaspekten har varit i stort sett densamma. Efter 

noggrann avvägning, har beslutats att nyttja bandspelare i kombination med anteckningar. 

Vid ett tillfälle har bandinspelning fallerat, och endast minnesanteckningar kunnat nyttjas. En 

telefonintervju har genomförts och även där har endast anteckningar förts. Det har varit 

frestande att som gräsrot själv, baka in egna betraktelser och därigenom delge någon sorts 

deltagande observation, men detta har strikt avhållits från. 

 

1.4 Material och källkritik 

 

   Befintlig litteratur har tolkats. Ansats blir främst en innehållsmässig och subjektiv tolkning 

av vad tidigare forskning redovisat. Det är ett problem att det finns magra antydningar enbart, 

rörande just polisiära mellanchefer. Alla svenska forskare som använts15 berör ämnet, men 

endast ytligt. Medvetenheten finns, men inte på djupet.  

 

   För att kunna analysera tidigare forskning och sedan applicera den på ny forskning, har det 

befunnits väsentligt att inte bara studera olika källor. De har även tolkats i kombination med 

varandra16 för att nå ett så gott resultat som möjligt. Det är inte säkert att det är ett 

framgångskoncept, men istället för att tolka dem var för sig, så är förhoppningen att de 

tillsammans ger bättre forskningsresultat. 

 

   Arbetet inkluderar inte chefer som befinner sig i länspolismästarens17 stab eller liknande. 

(Även en länspolismästare i vissa situationer kvalificerar för att vara mellanchef, men denne 

är inte för uppsatsens vidkommande en typisk mellanchef.) ”Mellanchefer” inrymmer ingen 

enhetlig begreppsdefinition. I allmänt medvetande är det rimligt föreställa sig att ”alla vet” 

                                                 
15 Ekman, Holgersson och Lundberg. 
16 Se exemplet i Figur 6. 
17 Länspolismästare är chef för hela myndigheten. 
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vad en mellanchef är. I detta arbete har det varit en förutsättning att avgränsa mellanchefen 

som studieobjekt.18 Som nämnts ovan finns en hel del olika nivåer att vara chef på, och alla 

chefsnivåer kan i viss mån eller vissa situationer vara mellanchef; där den basala 

polisverksamheten möter de hierarkiska strukturerna, är där mellanchefen finns. Mellanchef i 

detta avseende betecknas som en chef som äger följande egenskaper: 

• Får representera myndigheten. 

• Har lägre chefer under sig organisatoriskt. 

• Är den som mottager styrdokument från ledningsgrupp (motsv.) och omvandlar dessa 

till verksamhet. 

• Har direkt och handgripligt personalansvar. 

• Har direkt områdes-/funktionsansvar. 

• Rapporterar resultat uppåt genom skrift, statistik, dokumentation, etc., ofta i 

kombination med möten med högre chef, ledningsgrupper eller liknande. 

 

   Huvudkällor är Lipsky och Ekman (Även om Mars också influerat19). Mars deltagande 

studier är måhända här icke-representativa då han studerat arbetslag som varit minst sagt 

kriminella i sin yrkesutövning (även om det inom arbetslagen inte har ansetts vara så). Men 

Mars är ute efter är att visa att oavsett det handlar om att tillförskansa sig femtusen i kontanter 

eller fem minuters vila, så är mekanismerna snarlika. Rörande Lipsky´s slutsatser om den 

autonome tjänstemannen som ibland agerar självsvåldigt, kan teorin tillämpas och bekräftas 

av envar som är medborgare i ett välfärdssystem. Genom att besöka en offentlig institution 

och tala med tre-fyra olika tjänstemän om samma sak, så upptäcker man att deras respons 

eller beslut på olika vis skiljer sig, helt enkelt för att människor är olika. 

   

   Utan Ekman, Lipsky och Mars, hade metoden tvingats till egna deltagande studier för att 

hitta gräsrötternas beteendemönster. Källorna är för uppsatsen ovärderliga, framförallt 

eftersom de i sin natur är olika (ekonomi, statsvetenskap och socialantropologi), men når 

samma eller likartade iakttagelser.  

                                                 
18 De intervjuade har haft personalansvar i olika omfattning, 10 – 25 personer ca. Det innebär dock att beroende 
på verksamhet (projekt, satsningar, mm.) så kan antalet vara mer eller mindre under olika perioder, dock sällan 
mer än 100 %. 
19 Ett tongivande socialantropologiskt verk som behandlar fenomenet om gräsrotsbyråkratiskt beteende, är 
Cheats at Work: anthropology of workplace crime, av Gerald Mars (1982). Den rekommenderas som 
kompletterande läsning, och borde nog vara med mera i analysen, men omfattningen gör detta orimligt. 
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   Ett problem med källorna är att de fokuserar mycket på att beskriva problemet, men mindre 

åt att föreslå dess lösning, vilket hade varit önskvärt. 

   Ovana att leda kvalitativa intervjuer är en variabel som bör nämnas. Det bör betonas att 

författaren verkar som och är anställd polisman.20  

   Genusperspektivet ger för handen att kvinnliga chefer inom Polisen förvisso är i minoritet, 

men denna uppsats har inte funnit att något skiljer gräsrotsbeteenden åt (och således påverkar 

chefskapet) beroende på om chefen är man eller kvinna. 

 

1.5 Tidigare forskning 

 

   Veterligen finns ingen tidigare forskning som koncentrerar sig på mellanchefer inom 

Polisen på detta sätt. Med detta som utgångspunkt, påbörjades våren 2006 ”eget arbete”21 

inom ramen för polisprogrammet, med hinder för mellanchefer inom Polisen som tema. Detta 

egna arbete ligger delvis som grund för denna uppsats. Historiskt är Polisen överlag relativt 

outforskad. Rent statvetenskapligt är det något av en mörk fläck på kartan, så även 

internationellt. Andra vetenskapsområden tycks däremot ha börjat uttömma området på sin 

potential. (Kriminologi är inte att beakta i detta avseende.) I Sverige har vissa forskare på 

senare år rönt viss uppmärksamhet för sina mer avancerade arbeten. Bland dem finns att 

nämna Gunnar Ekman, Stefan Holgersson och Magnus Lundberg. Det finns all anledning att 

anta att deras avhandlingar kommer att inspirera till fortsatt forskning som riktar fokus på 

Polisen i sin helhet. Idogt sökande ger för handen att vissa C-uppsatser existerar som 

skärskådar Polisen. Trots allt är ändå området relativt magert. Internationellt, och mest i den 

anglosaxiska världen, är polisen mera uppmärksammad i olika samhälleliga vetenskaper. 

 

   Den klassiska uppdelningen mellan ledare och chef, lämnas åtsidan. Främst behandlas 

begreppet chef, och endast i förbigående ledare. I de fall där begreppen blir synonyma eller 

konkurrerande, skrivs chef. Det faktum att en person på formella grunder blivit förärad 

chefsposition innebär inte med automatik att denne är god ledare. Det är inte personliga 

ledaregenskaper som studeras, utan mekanismer som påverkar formellt chefskap, och om det 

                                                 
20 Polisassistent, Polismyndigheten i Dalarna, anställd 070611. 
21 I polisprogrammet finns studiemoment med titulaturen ”Eget arbete”, motsvarande cirka en poäng. (Syftet med 
Vetenskaplig metod/egen undersökning i Polisprogrammet är att var och en ska få träning i ett vetenskapligt 
arbetssätt genom att genomföra en mindre undersökning. Förmågan att genomföra en datainsamling eller 
kartläggning som underlag för analys och planering av åtgärder är, liksom förmågan att kritiskt granska 
uppgifter och dataunderlag av avgörande betydelse för Polisens arbete. Egen not.) 
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visar sig att ”ledarskap” är en sådan mekanism omnämns den som sådan. Det som nämns 

hinder är enbart relaterat till personal, ej andra fenomen. 

 

   Tidigare forskning rörande ”mellanchefer” i allmänna ordalag, står att finna. Nackdelen är 

att den forskningen nästan uteslutande ägnar sig år begrepp som ”ledarskap” och 

”management”. Utgångspunkten tycks oftast vara chefen själv och dennes situation. Sålunda 

reflekterar aktuell litteratur olika beslutsteorier applicerade på chefen som individ. Det tycks 

inte finnas litteratur som har sin utgångspunkt i hur underställda kollektivt, med institutionella 

beteenden påverkar chefen. Istället är synen den omvända. Vissa gemensamma 

beröringspunkter är aktuella, såsom att mellanchefen upplever sig som inklämd mellan två 

nivåer, och att detta innebär utsatthet. 

   En snabb översikt på titlar ger antydningar om vad som behandlas: Den tydlige ledaren, 

Kommunikativt ledarskap, Lyckas som chef, Ledare & Chef.22

    

2 Teoretiska utgångspunkter 

 

   Lipsky´s antagande om förekomst av gräsrotsbyråkratiskt beteende hos statens lägre 

tjänstemän (påbyggd med Ekmans observationer) är den teori som här utgås ifrån. Det som 

bäst kan känneteckna slutsatserna av denna uppsats, är klassisk deduktion.  

   En historiskt sett enormt snabb framväxt av en stark tjänstemannakår i samband med ökade 

fri och rättigheter, i kombination med ett stort behov av ett välfärdssamhälle, har skapat en 

mycket självmedveten gräsrotsbyråkrat. Denne kan agera enskilt eller samfällt för att inom 

ramen för sitt uppdrag skapa sig en tillvaro som i mångt och mycket definieras av honom 

själv. Detta i sin tur frambringar en reaktion hos gräsrotsbyråkratens chef, som är en direkt 

följd av gräsrotsbyråkratens beteende (enskilt eller samfällt).  

 

2.1 Teorimodeller 

 

   Nedan följer sammansatta figurer som visar framkomsten av slutsatserna. Figurerna är egna 

tolkningar. I grunden ligger en förförståelse för samhällets komplexitet och beroende av 

                                                 
22 (Fiskerud Maria, Den tydlige ledaren. Liber AB, Malmö, 2005. 
    Högström Anders,  Kommunikativt ledarskap. Sveriges verkstadsindustrier, Stockholm, 1999. 
    Järvinen Pekka, Lyckas som chef. WSOY, Finland, 2006. 
    Braw Christian, Ledare & Chef. Norma, Skellefteå, 2001.) 
    Några exempel funna. 
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tjänstemän. Detta kompletteras av Lipskys antagande om att välfärdsstaten ger grogrund för 

starka tjänstemän. Därefter visas tolkningen av Ekmans iakttagelser hur tjänstemän exercerar 

sin styrka. Resultatet av detta, för uppsatsens vidkommande, är olika hinder. Dessas 

förekomst befästs genom intervjuer. Slutligen återstår slutsatserna. 

 

Figur 2. 

 

 

 

Lagarstiftning, byråkrati, 
hierarkiska strukturer. 

Statens utökade och 
påtagna ansvar. 

Välfärdssamhälle. 

 
Kvantifierat behov av 

tjänstemän. 
Figur 2 illustrerar hur dagens komplexa samhälle behöver gräsrotsbyråkrater för att täcka samhällets 

ansvarsområden. I takt med att graden av myndighetsutövning ökar, och att En växande byråkrati och en statlig 

vilja att utöka ansvar skapar ett behov av en relativt stor tjänstemannakår. (Egen konstruktion.)  

 

Figur 3.

 

 

 

 

Starkt samhälleligt skydd 
för enskilda individer. Fri- 
och rättigheter. 

Yrkesutövning baserad på 
specialistkunskaper. 
Komplicerat samhälle. 

Välfärdssamhällets behov 
av tjänstemän. Utvecklad 
byråkrati. 

 Gynnsam jordmån för 
starka 

tjänstemän/gräsrötter. 
 

 
Lipsky visar att välfärdsstaten frambringar gynnsamt klimat för gräsrötters möjlighet att frodas på arbetsgivarens 

bekostnad och till men för allmänheten. Gräsrotsbyråkrater är oumbärliga och nödvändiga. Medborgarna vill inte 

ha datoriserad samhällsservice eller rigida tillämpningar av myndighetsförfarande. Medborgarna vill att 

tjänstemännen skall vara omdömesgilla (”sunt förnuft”) från fall till fall.23 Det ger dem maktposition, och de 

besitter potential att inte samarbeta, vilket kan användas som hot eller vapen.24 De kan agera samfällt med 

genomslagskraft. Gräsrotsbyråkrater har flerdimensionell styrka, eftersom deras betydelse är gentemot både 

chefer och medborgare. Gräsrötterna kan alltså beroende på situation hänvisa missförhållanden, eller orsaker till 

egen policy, till elaka chefer eller krävande allmänhet, eller både och.  

 

                                                 
23 Lipsky Michael, Street Level Bureaucracy – Dilemmas of the individual in public service, Russell Sage 
Foundation, United States of America 1980, sid. 23. 
24 Ibid., sid. 23. 
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”Some of the ways lower-level workers can withhold cooperation 

within their organizations include such personal strategies as not 

working (excessive absenteeism, quitting), aggression toward the 

organization (stealing, cheating, deliberate wasting), and negative 

attitudes with implications for work (alienation, apathy).”25

 

Figur 4. 

 

 

 

 

Administrativa chefer. 
Arbetet sker på ”fältet”. 

Egenreproduktion av 
normer inom 

yrkesgruppen. 

Stor frihet i utövning av 
yrke. Liten kontroll. 

 Starka gräsrötter. 
 
Så långt egen tolkning av Ekmans beskrivning av poliser som gräsrotsbyråkrater. Ekman skriver att texter i form 

av order eller direktiv, inte gillas av poliser. Istället tyr de sig mera till erfarenheter och berättelser från äldre 

polismän.26 Poliser delar föreställningen om att de själva ska bestämma över polisarbetet. Gentemot sina chefer 

kan poliser ge en bild av praktik som inte överensstämmer med den faktiska.27 Ekman visar att gräsrötterna inte 

räds att nyttja sin gynnsamma jordmån eller ens ser det som något ovanligt.  

 
”Man styr sitt arbete själv, Vill man inte se saker kan man alltid gå 

förbi, är man lite på hugget och vill slita och dra finns alltid jobb. 

Det är upp till var och en.”28

 

”Autonomin uttrycks också i rutinen att alltid börja passet med en 

tur till ”torget”, alldeles oavsett det mål poliserna skall arbeta mot. 

Att uträtta ärenden och handla mat är två aktiviteter som med 

självklarhet tar tid av polisarbetet. Det är så eftersom det finns en 

föreställning om att poliser själva bestämmer över sin tid.” 29

 

 

 

 

                                                 
25 Ibid., sid. 17. 
 
26 Ekman Gunnar, Från text till batong – Om poliser, busar och svennar, EFI, Elanders Gotab, Stockholm 1999, 
sid. 20. 
27 Ibid., sid. 20. 
28 Ibid., citat av en intervjuad polis, sid. 92. 
29 Ibid., sid. 159. 
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Figur 5. 

 
Slutsatser  

 
 

Intervjuer 
 
 
 
 

Identifierade hinder  
 
 

Ekmans teorier om gräsrötternas genomslagskraft  
 
 

Lipskys teorier om samhället som skapelsegrund för starka gräsrötter  
 
 

Förförståelse för det komplexa samtida samhället 
 
 
 

Figuren visar hur detta arbete är uppbyggt, och hur slutsatserna har nåtts. Det ena har gett det andra, och 

ovanstående figur tjänar även till att beskriva kausaliteten, det vill säga varför det är som det är, som beskrivs i 

kapitel tre. De olika teoretiska utgångspunkterna utgör fundamenten, som byggs på av arbetets resultat om hinder 

och intervjuer. Slutligen har slutsatser dragits. 

 

2.2 Konkretiserade utgångspunkter 

 

   För att överhuvudtaget kunna identifiera ett gräsrotsbeteende, och ge en förklarande 

bakgrund till det jag avser studera, måste en personlig och verklighetsnära upplevelse ha ägt 

rum hos den som studerar fenomenet. Det är inte möjligt att teoretisera detta utan att ha sett 

vad som sker i realiteten. Den främsta källan härvidlag är Gunnar Ekmans avhandling ”Från 

text till batong”30. Ekman har i egenskap av doktorand och polisinspektör genomfört 

hermeneutiska studier (deltagande observation) vid ett närpolisområde i en svensk storstad. 

Han har funnit att poliser som gräsrotsbyråkrater inte skiljer sig från vad som tidigare har 

redovisats avseende gräsrotsbyråkrater; poliser finner normer (såväl enskilt som kollektivt) 

för sitt uppförande gentemot medborgare och chefer. Yrkeskodex uppstår och vissa beteenden 

inom poliskåren premieras av kollegor, medborgare och chefer, medan andra beteenden inte 

premieras. Oavsett, så har även poliser som gräsrotsbyråkrater mycket förmåga att skapa egen 

                                                 
30 Ekman Gunnar, Från text till batong, Elanders Gotab, Stockholm, 1999.  
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tolkningsrätt på vad som är väsentligt i definitionen av polisarbete, vad som är kollegialt, vem 

som är en bra chef, vad som är sunt förnuft, och så vidare. Ekman har på iakttagit 

gräsrotsbyråkratbeteendet och i viss mån relaterat detta beteende till organisationen. En av de 

viktigaste observationerna Ekman gör är att kollegor ”småpratar”. Detta småprat fyller 

viktigare funktioner än bara socialt kallprat. Ekman har fastslagit att småprat reproducerar 

normer, skapar gemenskap och förtroenden inom gruppen. Det syftar till att forma yngre 

kollegor, skapa allmängiltiga uppfattningar om organisationen och dess verksamhetsområden, 

bidra till att skapa attityder gentemot dem utanför den egna kretsen av poliser och kanske 

framförallt att tolka texter (läs: skriftliga order). Småpratets ”texttolkning” innebär att 

kollegor talar med varandra för att få spörsmål belysta från olika håll. I småpratet uppnås en 

outtalad koncensus om hur man förhåller sig till den tryckta texten. Framförallt tycks detta 

gälla när texter blir obegripliga, motsägelsefulla eller svårhanterliga. Resultatet av småpratet 

bildar praxis som alla förväntas tillämpa. De poliser som agerar annorlunda än kollektivets 

”småpratsparlamentariska” koncensus, betraktas med skepsis och motvilja. Ekman illustrerar 

med tydlighet många självupplevda exempel som stärker teorin om gräsrotsbyråkrati. 

Följande är exempel på citat av tjänstgörande poliser: 

 
”Jag har sagt till ett par busar att de inte får vara där, varje gång 

jag ser dem påminner jag dem att de inte får vara där. De har 

kompaniförbud av mig – Thulins kompaniförbud – vilket är bra 

eftersom de ändå kommer att göra något brott, frågan är bara 

när.”31

 

ett annat exempel 

 
”En av poliserna berättar hur han stött på Gustavsson (´knarkaren´) vid ett 

tidigare tillfälle. Då hade man plockat av honom kanyler och knivar sedan 

slängt detta i papperskorgen utan att redovisa det på någon anmälan. 

”Man måste hålla dem hårt”, säger Eriksson med ett flin.”32. 
 

   På liknande vis fortsätter Ekmans betraktelser genom hela avhandlingen. Det som för denna 

uppsats vidkommande mest slående är att det Ekman redovisar är förmodligen i grunden 

”bra” poliser. Allmänheten i det studerade närpolisområdet är inte missnöjda med ”sina” 

                                                 
31 Ibid. Sid. 188. 
32 Ibid. Sid. 10. 
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poliser. Ibland ges intrycket att det förhåller sig tvärtom. Det är med andra ord vardagliga 

situationer och fullt normala polisiära beteenden som redovisas. 

   Detta gräsrotsbeteende sammantaget kan uppfattas som problem för den som försöker styra 

organisationen eller delar av den. Polisen är hierarkiskt inordnad och förväntas styras 

sålunda.33 I praktiken är det lätt att inse att det är ogörligt, när gräsrotsbyråkrater inte vill låta 

sig styras. En legitimitetskris kan då uppstå. 

   Den idag förhärskande metoden att angripa gräsrotsbyråkratbeteende, är att styra genom 

lagar och direktiv. Gräsrotsbyråkraterna poliser anses vara direkt självständiga så fort: de har 

läst givna direktiv, fått kompletterande anvisningar av sitt närmaste befäl och påbörjat sin 

patrullering. Därefter antar hela statsapparaten att polispatrullen arbetar såsom tänkt. Det visar 

sig genom (Lipskys och) Ekmans iakttagelser att så är inte fallet. I stort verkar poliserna förstå 

vad som förväntas av dem men utfallet av deras agerande blir inte alltid överensstämbart. 

   I min källforskning har jag letat efter ”hinder”. ”Hinder” måste därför identifieras. För detta 

ändamål har jag gjort en teoretisk forskning. Figur 6 är ett försök till ”bivariat” förklaring av 

Ekman och Lipsky, men behöver inte vara allenarådande. Genom liknande tänkesätt, har jag 

identifierat det jag benämner ”hinder”. 

 

Figur 6. 

Oklarheter i uppgifter eller lagstiftning ger:  Osäkerhet 

Osäkerhet ger:    Småprat med kollegor 

Småprat med kollegor ger:   Informella normer för agerande 

Informella normer ger:   Autonomi 

Autonomi ger:    Dissonans 

Dissonans ger:    Ytterligare styrning från chef 

Ytterligare styrning ger:   Fler oklarheter. 

Gräsrotsbyråkratens tillvaro är oftast mera komplex än ovanstående mall visar. Olika områden är så invävda och 

sammanlänkade att de är svåra att urskilja, exempelvis kan det vara svårt att avgöra om ett polisiärt agerande är 

utfall av osäkerhet, informella normer eller autonomi. Det vore alltför enkelt att påstå att oklarheter i lagstiftning 

är roten till allt ont. Ovanstående skall ses som ett försök att förklara komplexiteten i sakens natur, inte hur det 

faktiskt förhåller sig. Att identifiera hinder är således inte enkelt. 

 

   Denna uppsats söker identifiera hur mellanchefer inom Polisen förhåller sig till lösandet av 

sin uppgift där de har att styra genom underställd personal. Nedan följer tio utgångspunkter 

till grund för förståelse, resonemang och identifiering av hinder. Utgångspunkterna är 

                                                 
33 Ibid. Sid. 208. Ekman talar om ”drömmen om hierarki”. 
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antaganden i ”bivariat” tolkning av Ekman och Lipsky, med betoning på Lipsky. Även Mars 

har studerats men inte integrerats i analysen i samma utsträckning. Utgångspunkterna är 

främst olika förhållanden av vitalt intresse för studien av mellanchefen i statens institutioner, 

samt vad som av utrymmesskäl kan inrymmas. 

 

Dissonans 

   Mellan chefer och underlydande råder alltid viss dissonans. Underlydande har alltid andra 

prioriteringar, oavsett hur många gemensamma värderingar och målsättningar som finns. 

Underlydande har intresse av att minimera olägenheter och risker som är förenade med 

personliga arbetsinsatser – vilka risker som helst – och maximera inkomst och personliga 

fördelar som kommer av anställningen. Chefer är resultatorienterade och vill uppnå 

effektivitet. (Detta kan verka som att alla underställda är slöa och egoistiska och chefer drivna 

och rättrådiga, men det är inte fokus, utan andra mekanismer.) Den ständigt varande 

dissonansen får följder och konsekvenser för varje organisation med chef – underställd 

förhållanden. I huvudsak innebär det att de underställda som befinner sig på gräsrotsnivå –  

gräsrotsbyråkrater – formar policys, praxis och i övrigt organisationens vardagsbeteende 

utifrån dissonansen. 

     

Gräsrotsbyråkrater 

   Framväxt av industrialisamhället med nationalstat och välfärdssystem, skapade 

organisationsbehov av hittills inte skådade dimensioner. För att möta medborgarnas behov, 

inrättades olika välfärdsinstitutioner och befintliga stärktes. Detta medförde uppkomst av 

tjänstemän. Dessa har alltid funnits, men deras roll i jordbrukarsamhället var åtskild från 

övriga befolkningen och deras samhällsstatus i regel högre än övriga befolkningens, eftersom 

de var utbildade och tryggt anställda av staten. Exempel på tidigare sådana tjänstemän över 

hela Riket var skollärare, järnvägsanställda, präster, poliser, fiskaler, m.fl. I jämförelse med 

övriga samhället, var de i minoritet och deras person ofta synonym med ämbetet. På ca 100 år 

har tjänstemannen blivit vanligaste yrkesepitetet. Tjänstemän finns på alla nivåer34 och består 

av alla möjliga kategorier. Fortfarande återfinner vi poliser, skollärare, osv. men även andra 

kategorier med uppgift att upprätthålla välfärdssamhällets funktioner såsom socialarbetare, 

bibliotekarie, audionom, flyktingsamordnare, växeltelefonist och listan kan göras oändligt 

                                                 
34 Förekomst av tjänstemän inom ideella organisationer eller företag, ignoreras helt i denna uppsats, eftersom den 
inriktar sig på samhälleliga institutioner. 
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lång. Gemensamt för dem alla är att de möter medborgaren för vilkens service deras yrken 

existerar. Tjänstemännens existens är nödvändig för ett sunt samhälle av idag. 

   Lipsky förtydligar detta i Street – Level Bureaucracy, och utforskar individens roll och 

betydelse som byråkrat på gräsrotsnivå genom att bland annat studera tjänstemannens 

inflytande på välfärdsstatens olika instansers beslutsfattande. 

  

Bedömningar och policy 

  När en ny institution instiftas så har den särskilt syfte. Syftet är att komma medborgaren till 

del för att underlätta dennes liv i en komplicerad tillvaro. Statens institutioner är tillgängliga 

för envar och samhällsservicen manifesteras av dess personal. När personalen möter 

medborgaren inträffar något intressant. Institutionen möter upp medborgarens behov efter 

tjänstemannens initiala bedömande. Tjänsteman som befinner sig lägst i hierarkin, och har att 

möta medborgaren och ansvara för sina gärningar i en vertikal orderkedja är gräsrotsbyråkrat. 

Gräsrotsbyråkraten och medborgaren interagerar i syfte att uppnå vad lagstiftaren avsett. 

Medborgaren är beroende av handläggarens bedömning och beslut. Gräsrotsbyråkraten har 

omedelbar påverkan på medborgarens tillvaro. Gräsrotsbyråkraten kan genom eget 

bedömande, urvalskriterier, osv. avgöra grad av insats eller andra sanktioner inom ramen för 

vad organisationen har mandat att utföra. Det mänskliga inslaget är oundvikligt. 

Gräsrotsbyråkraten måste ha handlingsfrihet att göra egna bedömningar. Att följa mekaniska 

åtgärdsmallar är ogörligt. Detta innebär att gräsrotsbyråkraterna skapar policy och praxis 

inom ramen för sin verksamhet.  

 

Autonomi 

   Något som de flesta forskare verkar vara överens om är graden av autonomi. Som antytts, så 

är gräsrotsbyråkraten relativt fri i tolkning av hur samhällsuppdraget utförs. Statsmakten 

lämnar en hel del utrymme för bedömningar, eftersom varje specifik situation inte regleras 

genom text, som outtalat ger sanktion åt autonomin. Det till och med förväntas att 

gräsrotsbyråkraten skall ha visst mått av självständighet, för att när så krävs, kunna tillämpa 

”sunt förnuft”. Detta verkar vara uppskattat av breda samhällslager. Paragrafryttare uppskattas 

av ingen. Med autonomin, följer stort mått av ansvar för gräsrotsbyråkraten. Den utlevda 

autonomin ger i slutänden stark integritet. Självständighet med ansvar och integritet kan ta sig 

många olika uttryck både individuellt och kollektivt.  

 

Ömsesidighet 
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   Förhållandet mellan gräsrotsbyråkraten och närmsta chef, liksom förhållandet till 

medborgaren, präglas av ömsesidigt beroende. Gräsrotsbyråkraten behöver en chef av 

följande skäl: Chefen anger tonen och sätter gränser, chefen tolkar högre chefs intentioner och 

omsätter dem i praktiska handlingsmöjligheter. Utan chef skulle gräsrotsbyråkraten inte ha 

ramar eller handlingsnormer att förhålla sig till. Medborgaren legitimerar gräsrotsbyråkratens 

existens. Medborgarens behov legitimerar gräsrotsbyråkratens gärning och förtjänst. Utan 

chef och medborgare skulle inte gräsrotsbyråkraten kunna utföra sitt värv. Medborgaren å sin 

sida är beroende av institutionerna (eller drabbad av dem), och vid missnöje vänder han sig 

till högre instans för att klagan eller beröm.     

   Medborgarens yttringar är chefens kvitto på att hans organisation gör eller inte gör det den 

ska/bör. På så vis är de tre involverade i ett triangeldrama av ömsesidigt beroende. 

 

Gräsrotsbyråkratens utsatthet 

   Överlag har vi stora krav och förväntningar på våra institutioner. De personer som arbetar 

inom institutionerna skall enligt gängse beskrivning vara experter och leva som de lär. Vi har 

moraliska och lagliga aspekter inlagda i vårt medvetande avseende förväntningar på vissa 

gräsrotsbyråkrater. En läkare förväntas inte operera bort fel njure, en polis förväntas inte stjäla 

och en präst förväntas inte skratta på en begravning. Om så sker, riskerar gräsrotsbyråkraten 

hamna på löpsedlar och diskuteras lång tid i TV-soffor och kanske bli ett begrepp i talspråk 

och jargong bland andra gräsrotsbyråkrater. Detta leder oavsiktligt och oundvikligt till viss 

försiktighet hos gräsrotsbyråkraten. I viss mån är det sunt då det effektivt hindrar excesser i 

tjänsteutövning, men är i andra fall hämmande. Av hierarkins förutsägbara natur, är 

gräsrotsbyråkraten den lägst betalda. Detta innebär att bereddvillighet till ”onödiga risker”, 

alltid vägs mot omaket att hamna i en utsatt situation. Våld, hot, trakasserier och förföljelser 

har blivit vanligare gentemot statens tjänstemän, vilket naturligtvis är en påtaglig riskfaktor. 

 

Medborgarens utsatthet 

   I många fall är medborgaren helt utelämnad till institutionerna. Inte sällan styrs dessa av 

speciallagstiftning som vanliga människor sällan kommer i kontakt med. Procedurer, termer, 

uttryck och tillvägagångssätt är för gräsrotsbyråkraten standard medan medborgaren kan vara 

förlorad i byråkratins grottekvarn. I extremfallet kan livet avgöras av en gräsrotsbyråkrats 

välvilja. Ju längre ifrån medborgaren står från en institution, desto mer inflytande har 

gräsrotsbyråkraten. Generellt kan sägas att medborgarens inflytande över sin situation ökar 

om byråkratin finns i hans geografiska närhet och interagerar med medborgaren på ett sätt 
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som gör att medborgaren kan tillämpa tidigare eller liknande erfarenheter. Motsatsfallet är en 

central förvaltning som sänder dokument med svårbegriplig text och hänvisning till namn 

eller telefonnummer, med tillgängligheten begränsad till vissa (telefon)tider. 

 

Resursotillgänglighet 

   Inte sällan är det så, att institutioner som tilldelas resurser inte kan tillvarata dem adekvat, 

eftersom verksamhetsområdet omfattar andra önskvärda attribut än de som tilldelats. I 

huvudsak handlar det om monetära resurser. Pengar är ofta statsmaktens enda medel att ange 

prioritet och önskad effekt bland sina institutioner. Pengar är en förutsättning för verksamhet, 

men inte den enda. Ibland är det så att den statliga instansen är i desperat behov av 

specialkompetens, som saknas. Då tvingas staten improvisera och utfallet kan bli slumpartat. 

Institutioner kan vara missanpassade och fel organiserade för det ändamål de är tänkta att 

svara mot. Detta får konsekvenser för alla inblandade. 

 

Utvärdering och uppföljning 

   Utvärdering av gräsrotsbyråkraten kan vara ogörligt, ibland omöjligt. I kontakt med 

människor, ligger det i sakens natur att inte alltid vara effektiv i ordets traditionella 

bemärkelse. Vissa medborgare kräver djupgående och omsorgsfull uppmärksamhet över 

tiden, medan andra medborgares ärende kan vara avklarat med ett kortare telefonsamtal. 

Resultatet av vad som uppnåtts kan även skifta i bedömning; en gräsrotsbyråkrat kan vara 

nöjd med sin insats, chefen utan åsikt och medborgaren missnöjd (alla kombinationer är 

förstås tänkbara). Detta innebär att det inte finns säkra metoder för kvalitetsuppföljning. Ingen 

kan säkert bedöma gräsrotsbyråkratens sysslor med är rätt saker eller saker rätt, eller hur 

mycket eller hur bra. Uppenbara felaktigheter är givetvis en annan sak. 

 

Interagerandet 

   För yrkesutövning, måste gräsrotsbyråkraten erhålla uppmärksamhet (alternativt makt) över 

medborgaren. Det är en förutsättning. I förlängningen strävar gräsrotsbyråkraten att bistå 

medborgaren med service, men handlingsinitiativet ligger nästan enbart hos den förstnämnde. 

Härvidlag uppstår en situation där medborgaren adapterar ett beteende som han antar är 

fördelaktigt för hans sak; återigen ligger initiativmakten hos gräsrotsbyråkraten. Denne 

förväntas inte kommendera eller styra, men genom subtila mekanismer förstås i situationen att 

medborgaren vet vem som har kontroll över de önskade tjänsterna (= ”vinsterna”) som 
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medborgaren är ute efter. Detta leder för medborgaren till efterlevnad av en outtalad 

uppförandekodex35; medborgaren hamnar i underläge.  

 

   Allt ovanstående sammantaget ger att gräsrotsbyråkraten är oumbärlig för såväl staten som 

medborgaren. Samtidigt är denne en person med stor personlig frihet att avgöra nästan vad 

som helst inom sitt eget arbetsområde med bäring på medborgarens intressen. Rutin och 

erfarenhet betyder mycket för en tjänsteman för att kunna agera autonomt och i 

vinstmaximerande36 intresse. Han är samtidigt beroende av medborgarna för att kunna utöva 

sitt yrke. Gräsrotsbyråkraten uppnår med tiden en position som låter honom avgöra vad som 

är viktigt i just hans arbete, vilka urvalskriterier som är avgörande för adekvata insatser, hur 

mycket eller hur lite stöd en medborgare har att vänta. Kort sagt: han formar praxis och 

policy. Mer eller mindre medvetet samverkar gräsrotsbyråkrater samfällt för allt detta. Det 

manifesteras bland annat genom yrkesjargong och ”kåranda”.  

 

   Strax över gräsrotsbyråkraterna (och deras närmaste chef), finns mellanchefen. Inte sällan 

kan han jobbet, kommer ur ”egna leden” och har relativt lång erfarenhet från gräsrotsnivå. 

Mellanchefen är den som har ansvar för att det skrivna ordet (direktiv/order) övergår till 

handling (polisarbete). Mellanchefen blir den som i praktiska och dagliga göromål har att 

hantera gräsrotsbyråkrater mycket påtagligt.  

 

   Antag att en chef anser att den yrkeskår över vilken han ansvarar operativ, inte uppfyller de 

ursprungliga syftena med den lagstiftning efter vilken yrkeskåren verkar; genom 

gräsrotsbyråkratiskt beteende agerar personalen av ”hävd”, ”så har vi alltid gjort”, ”det sitter i 

väggarna”, organisationen självsvänger i prioriteringsfrågor, fikaraster blir längre, resultat 

diffusa, gränser mellan privata och yrkesmässiga sysslor suddas ut, materiel betraktas som 

underförstådda löneförmåner, m.m.  

Hur skall då chefen förmå sin personal att verka och agera i önskad riktning? Vill chefen det? 

Är det ens görligt? Vilka metoder finns? Är de förankrade uppåt/nedåt/lagligt? Är det förenat 

med risker? Detta är några frågor som spontant uppstår. 

   För en chef med nya infallsvinklar eller nya idéer kan tillvaron vara förödande. Att förändra 

beteende hos en hel yrkesgrupp, lokalt eller nationellt kan vara slutet på en chefskarriär. En 

                                                 
35 Jmf. ”Att stå med mössan i hand”. 
36 Vinster utgörs av allt som gynnar gräsrotsbyråkraten i sitt yrkesutövande såsom frihet att bestämma över 
arbetstid, arbetsinsatser, mm, alltså inte enbart vinst betraktat som pengar eller dess motsvarande värde. 
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chef som inte anpassar sitt ledarskap efter rådande informella strukturer kan få det tufft i sitt 

chefskap, eftersom det finns ett antal hinder i vägen.  

 

3 Resultat 

 
   För många gräsrotsbyråkrater finns det en uppfattning om att chefsposition innebär mer 

frihet i arbetet. För mellanchefen kan ingenting vara mer främmande: 

 

3.1 Hinder 

 

   Hinder för en polisiär mellanchef kan vara verkliga eller upplevda och de kan vara sprungna 

ur olika orsaker. Oavsett vilket, så är ett hinder här definierat som en påverkansfaktor som 

mellanchefen måste ta hänsyn till för att kunna utföra ålagda uppgifter. Denna faktor är inte 

nödvändigtvis medvetandegjord. Hinder inte är medvetet blottlagda, utan ingår som vardaglig 

omedveten ingrediens. Ofta samverkar hinder i tid och rum. De flesta mellanchefer reflekterar 

inte över dem i termer som ”hinder som måste bemötas”. Strategier och metoder tillämpas 

ändå som naturlig del av vardagen. Nedan kommer hinder att behandlas som vore de 

välkända. 

 

   De identifierade hindren är de som varit mest framträdande (i litteraturen). Flera finns, men 

endast de mest relevanta omfattas här. De kan vara i olika på så vis att de samverkar, är mer 

eller mindre medvetet nyttjade, tar mer eller mindre plats, osv. De är inte rangordnade. De är 

fyra (4) till sitt antal vilket kan verka vara litet, men att finna fler hinder, ge dem relevans i ett 

större sammanhang och klä dem med egenskaper och inte minst integrera dem i intervjuerna, 

hade blivit alltför omfattande. 

 

Egendefinition 

   Gräsrotsbyråkraten definierar själv syftet med sitt utförda arbete. Utifrån kollegiala samtal 

om tillämpning av lagtext eller andra styrdokument, finner polismannen former för praxis 

enligt vad som är förenligt med den lokala kulturen, vad som är praktiskt möjligt och i övrigt 

gångbart.  

   Detta innebär att mellanchefens vision eller uppfattning om vad arbetet innehåller, både i sin 

helhet och vid enskilda arbetsmoment, skiljer sig från den underställdes. 
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   För en mellanchef behöver detta inte utgöra ett problem. Egendefinition kan vara ett sätt att 

finna trivsel på arbetsplatsen. Genom att få vara den som bestämmer vad som är viktigt i 

arbetet, uppnås viss kvalitet som för chefen blir godtagbart resultat. Därigenom uppstår en tyst 

överenskommelse eller symbios mellan chef och underställd. Chefen vet att om han inte 

lägger sig i arbetets innehåll alltid, så kan medarbetaren emellanåt prestera bättre än normalt, 

givet rätt förutsättningar. 

 
”Det finns självpåtagna regler, man gör som man vill och 

ordervägran beivras inte, beslut ifrågasätts…….men det är på väg 

att vända. En sån organisation överlever inte i längden.”37

 

Egentempo 

   Arbetstagaren avgör själv tempot i sin vardag. Olika arbetsmoment tar olika lång tid. Det 

påminner om Egendefintion, men avhandlas separat. Arbetstagaren har genom lång 

tillämpning av sitt yrke, funnit en optimal tids disposition för olika göranden. Hämta lunch åt 

en kollega, avrapportera, förbereda för utgång på patrull, mm, tillåts ta en viss tid. Den tid allt 

tar är avvägt gentemot vad kollegor och chefer anser vara nödvändigt. En patrull som upplevs 

oerhört, nästan omänskligt, effektiv, gillas inte av andra. Likaså; en patrull som sölar och 

ständigt kommer tidsmässigt efter övriga i sin yrkesutövning, gillas inte heller. Anpassning 

till kollektivet gäller.  

   För mellanchefen innebär detta att antalet möjliga insatser under ett arbetspass mest troligt 

blir styrt till ett icke-maximalt antal. Mellanchefen tvingas prioritera ärendena eller anpassa 

sin operativa taktik. Som med Egendefinition blir detta en modell att sanktionera. Det finns en 

motvillig uppgörelse att ibland får tiden tjäna som belöningssystem, för att vid andra viktigare 

tillfällen kunna nyttjas mera effektivt. 

 
”Tid kan behövas. Det är inte lätt att prata med utomstående. Ibland 

har det varit jobbigt….och då behövs….rekreationstid.”38

 

En chans 

   Ekman beskriver ett fenomen som hittills förmodligen inte rönt så stor uppmärksamhet; En 

chans. När nya system, policys eller projekt skall införlivas i de polisiära rutinerna, finns det 

oftast bara en chans för acceptans. Det krävs att det från start fungerar, fungerar som det är 
                                                 
37 Källa B. 
38 Källa A. 

  25



tänkt, uppfattas som meningsfullt och i slutändan tillbakabetalande. De projekt (motsvarande) 

som inte lyckas erövra denna ”första chans” blir snabbt inofficiellt dödförklarade och deras 

andra chans till återuppståndelse i det närmaste totalt obefintlig. Anledningen till att det inom 

Polisen speciellt skulle råda en ”enda chans-” kultur, är inte alldeles uppenbar, men en 

gissning kan bli att det till poliser själva oftast ges endast en chans. Rättssystemet är lite 

hårdare i sin granskning av polismän (juridiskt), samhället kanske ännu hårdare (moraliskt) 

och de egna kollegorna hårdast (socialt). En polis som ”gör bort sig”, bryter mot lagen på ett 

signifikant sätt (dömd till fängelse, blir av med jobbet, mm.) eller inte uppfyller interna 

normer, har aldrig annat än en chans. Detta innebär att ”En chans” är internaliserat i systemet 

och poliskårens syn på sin egna tillvaro.39 Det lätt att föreställa sig att allmänheten har ganska 

låg tolerans gentemot Polisen avseende misstag. Polisen är den instans som främst förknippas 

med statens våldsmonopol. Polisen har befogenheter att ingripa i människors liv på minst sagt 

omvälvande sätt. Det innebär att Polisen inte har råd med misstag avseende tvångsmedel. 

Felaktiga gripanden, våldsanvändning, mm, är förödande i relationen med medborgarna. En 

polisman som agerar – eller upplevs agera – fel, åtnjuter snarast allmänhetens missnöje. Större 

krav ställs på chefer, som ansvarar för sina underställda. 

      Detta innebär att mellanchefen måste agera målmedvetet för att bibehålla acceptans vid 

införandet av nya rutiner eller liknande. Det allmänna omdömet om den som initierar projekt, 

tycks spela roll. 

 

Polisiära unikum 

   Företeelser som finns enbart eller särskilt starkt inom Polisen är sedan tidigare observerade 

och dokumenterade. Polisen skiljer sig från andra yrkesgrupper. Genom främst två 

identifierade faktorer kan detta åskådliggöras. Det första utgörs av det ständigt närvarande 

hotet om våld mot den egna personen i form av myndighetsföreträdare och yrkets unika 

ställning som legitim monopolist på våldsbrukande. Detta tycks globalt ge den effekten att 

polismän står varandra närmare än andra yrkeskategorier. Polisens arbete är oerhört 

mångfacetterat och stundom komplicerat. Samtidigt existerar så många hot mot den egna 

personen och det egna kollektivet att sammansvetsningen blir extra stark hos poliser40. Hoten 

behöver inte enbart vara av fysisk natur, men det är klart så att den ständigt potentiellt 

våldsamma miljön präglar. Det andra är att poliser betraktar sig som avvikande i samhället i 

                                                 
39 Eget antagande. 
40 Exempel på detta är att Polisförbundet är den fackförening som procentuellt har flest medlemmar. Nästan alla 
poliser är fackföreingsanslutna. 
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den mening att de alltid upplever sig som bedömda eller uttittade av den breda allmänheten. 

Framförallt kanske mest i sin privata roll, vilket gör att det egna kollektivet blir ett andrum där 

det går att ”slappna av” eller ” vara sig själv”. Samtidigt är just arbetsplatsen oftast inte den 

miljö där man skall slappna av eller hämta kraft. Effekterna av detta är inte analyserade, men 

torde ha inverkan. För mellanchefen innebär att ett försök att agera mot ett poliskollektiv i 

syfte att implementera nya idéer eller förhållningssätt, att tillrättavisa eller mästra, blir mycket 

svårare än hos andra yrkesgrupper. Vidare blir det svårt att som chef oavsett position i 

hierarkin vid olika tillfällen möta hela eller delar av kollektivet vid samtal, information eller 

införande av nya rutiner, om chefens intentioner eller närvaro uppfattas som ett hot. 

Personalen känner stort mått av trygghetsbehov i sin utsatta yrkesroll som de hämtar hos sin 

chef.  Han blir den som bekräftar deras kollektiva göranden. Mellanchefens dilemma är att det 

ofta hos de underställda finns en önskan om att ”chefen skall vara en av oss”, samtidigt som 

högre chefs intentioner skall verkställas. 

 
”Vi får aldrig tappa fokus. Medborgarna ska vara tryggare. 

Arbetsgivaren är Regering och Riksdag…..ibland är det svårt för en 

del, som har egna åsikter…sen är det så att hur mycket vi än 

planerar så måste akutjobb alltid prioriteras.”41

 

3.2 Coach/gisslan och verkligt/upplevt 

 

   I termer som coach, är det chefens uppgift att se till att arbetet löper utan problem för de 

underställda. Föreställningen att en chef skall sköta om personalen och se till så att den kan 

ägna sig åt ”riktigt” arbete är utbredd och förankrad. Detta innebär att en viktig chefsegenskap 

inom Polisen blir att vara problemlösare för att låta personalen ägna sig åt ”sitt jobb”. 

Problemlösaren är den som röjer väg och skapar goda förutsättningar på kort och lång sikt. 

För detta är det alltså viktigt att en mellanchef kan tackla sina hinder. Till dess att avgörande 

paradigmskiften har inträffat rörande välfärdsstatens ständigt växande byråkrati, sitter 

mellanchefen som coach eller gisslan mellan gräsrotsbyråkraterna och institutionerna, och 

hans dilemman är verkliga eller upplevda. 

 
”Man kan känna sig som en förhandlare, eller som……medlare. 

Personalen gillar inte alltid vad som bestäms. Det gäller att visa 

                                                 
41 Källa D. 
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uppåt att man gör som de säger och samtidigt…….måste få 

personalen att tycka att det är ok. De vill liksom tvära först.”42

 

   Mellanchefen deltar sällan direkt i arbetet. Han befinner sig i en reaktiv position. När hans 

underställda poliser har agerat, självständigt eller enligt order, skall han omvärdera deras 

insatser och beslut för att antingen bekräfta eller upphäva deras handlingar/beslut. Gentemot 

högre chef har han dessutom genom hierarkins logik att ta emot och vidareförmedla order. 

Möjligheten att uppvisa sig själv som föredöme genom eget praktiskt agerande har passerat. 

Han har haft sin chans att visa vad han går för på fältet. Möjligheten att påverka och styra sina 

underställda genom egna ”föredömliga” gärningar minskar hela tiden efter hand tiden löper. 

Detta innebär att förtroende och pondus bör byggas på annat sätt. Mellanchefen sitter fast 

mellan styrning och underställda. Mellanchefer överlag upplever situationen som inklämd 

mellan två nivåer där huvuduppgiften är att tillgodose och balansera krav och behov både 

uppifrån och nerifrån43. Mellanchefens uppgift är att se till att de underställda utför sina 

plikter enligt vad dokumenten anger. Vidare finns flera olika faktorer som är med och styr: 

förväntningar från allmänhet, egna föreställningar, media och andra situationsberoende 

omständigheter.44 Detta innebär att utrymme för egna bedömningar och beslut, ständigt 

beskärs. Mellanchefen blir mer förvaltare och mindre beslutare, men ser sig själv som ”en 

fixare”. Att vara chef inom polisen får betecknas som något av unikum. Hälften av de 

intervjuade ansåg inte att chefskapet i skiljde sig från andra offentliga yrken. Häri har de 

kanske rätt men det finns ändå en skillnad och det är polisens unika ställning avseende 

våldsmonopolet och de långtgående befogenheterna till myndighetsutövning, tvångsmedel, 

osv., som kan bli högst påtaglig för en medborgare. Det innebär att polisen har höga krav på 

sig från allmänheten att aldrig göra fel. Det är absolut nödvändigt att ett myndighetsförfarande 

sker av rätt orsaker och att det sker rättssäkert. Hälften av de intervjuade cheferna ansåg att 

detta i sin tur ställde ytterligare krav på mellancheferna, som blir de som skall avgöra ifall 

enskild polisman initialt agerat rätt eller fel, när frågan därom väcks. Polisen saknar enhetlig 

syn på ledarskap. Chefer har till dags dato fått utveckla egenintresse för att vara chef. 

Samtidigt är poliser i gemen vana att bli åtlydda. Det kan göra dem svåra att styra. 

 
”Det är svårt att tala om för poliser vad de skall göra.”45

                                                 
42 Källa G. 
43 Marriner Tomey,  Guide to nursing management and leadership, USA, Mosby, Inc., 2004, sid. 275. 
44 Ekman Gunnar, Från text till batong, Elanders Gotab, Stockholm, 1999, sid 7. 
45 Källa A. 
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”Man gör lite grann som man vill….Den som gör mot givna order 

och regler… så får det ingen konsekvens. Det går alldeles utmärkt att 

strunta i order.”46

 

   De flesta moderna stater omger sig med ett antal utpräglade gräsrotsbyråkratorganisationer. 

Uteslutande är dessa hierarkiska till sin natur. Det finns en föreställning om att 

organisationens medlemmar kan styras till likriktat beteende, samtidigt som dessa tillerkänns 

ett stort mått av självständighet. Styrmedlet blir, som nämnts, texter i form av skrivna order, 

direktiv, osv. Det är texterna som skall stävja hindrena. Hinder kan vara faktiska eller 

upplevda. De faktiska hindren är vad mellanchefen borde fokusera på, om man talar om 

termer som problemlösning för att effektivisera verksamhet eller lösa uppgifter. Faktiska 

hinder kan vara lika svåra att identifiera som upplevda hinder. Likaså kan de vara lika svåra 

att bedöma, det vill säga om de är relevanta eller inte. En sak skiljer faktiska hinder från 

upplevda: faktiska hinder kommer förr eller senare att göra sig uppenbara (eller åtminstone 

effekterna av dem). Det är de faktiska hindren som mellanchefen bör ägna tid och energi åt. 

 
”Det som stjäl tid det är ju allt som kommer…skrivelser och….sånt 

som chefen vill ha in, som man har fått över sig….fakturor och annat 

då.”47  

 

3.3 Högste chefens medvetenhet 

 

   Helt omedveten om gräsrotsmekanismerna tycks inte Rikspolisstyrelsen (RPS) vara. En 

källa anger en tydlig och intressant formulering. I RPS Sammanfattning av PUM – Polisens 

underrättelsemodell48, anges i förarbetet/diskussionsunderlaget vikten av polispersonalens 

förståelse för arbetsuppgiften: 

 
”En grundläggande framgångsfaktor för varje organisation är 

personalens förståelse och engagemang för arbetsuppgiften. Saknas 

förståelsen saknas snart också engagemanget och viljan att göra ett 

bra arbete. I förlängningen finns till och med risk för att delar av 

                                                 
46 Källa B. 
47 Källa C. (Verkligt eller upplevt?) 
48 Projekt Mängdbrott, Diarienr. USE-400-2173/05, Dokument-ID MB-VM-001, 2005-08-17, RPS. 
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personalen börjar obstruera mot organisationens 

verksamhetsmål.”49

 

   Även om ovanstående citat inte direkt anger att ”varje organisation” omfattar även Polisen, 

så är det tydligt att det finns medvetenhet om gräsrotsbyråkrati. PUM är ett projekt som 

Polisen (RPS) inför som ny arbetsmetod, tror på och vill ha medarbetarna med på, eftersom 

det är en förutsättning. Att polispersonal skulle till och med skulle kunna obstruera mot 

projektet PUM och att detta framhålls är både en medvetenhet av fenomenet och ett 

(omedvetet?) underkännande av den egna förmågan att ”få med sig personalen”.  

 

3.4 Intervjuerna 

 

   Intervjuerna är det värdefullaste materialet. Samstämmigheten hos de intervjuade avseende 

vissa företeelser är slående. För att göra arbetet hanterligt har fokus lagts på de fyra tydligaste 

identifierade gräsrotsbeteendena (hinder). Mellanchefer har intervjuats och deras synpunkter 

har använts för att studera hur de bemöter hindrena. De har i olika grad varit medvetna om 

gräsrotsbeteende, i olika grad accepterat förekomsten av dem och i olika grad sett dem som 

hinder. De har alla däremot tillämpat i stort sett samma strategier för att bemöta sina hinder. 

Strategierna får ses som samtida och tidstypiska. Det finns ingen som starkt avviker från 

gängse beteende gentemot underlydande. Det finns ingen som benämner sin personal i 

negativa ordalag eller nedlåtande. De spelar inte på sin grad eller ger sken av att de skulle 

anse sig vara förmer bara för att de besitter en chefsbefattning. 

   Samtliga intervjuade mellanchefer svarar lika på vissa frågor och anser i stort att: 

• de håller en ”högt i tak” –nivå när det handlar om att låta medarbetarna tala för sig 

eller framföra synpunkter. Det handlar om dialog.  

• stämningen på den egna arbetsenheten/avdelningen är god. 

• närhet till personalen, (fysiskt, geografiskt, tid, jargong, mm,) är en nyckelfaktor.  

• det är viktigt att få personalen att känna tillhörighet. 

• personalärenden är de mest krävande ärendena. 

• de överlag förmodligen är för ”snälla” i sin chefsroll. 

• arbetsgivaren bättre kunde stötta sina mellanchefer. 

• tydlighet i budskap, order och direktiv är A och O. Framförallt vid nya rutiner, 

arbetssätt eller omorganisationer. 
                                                 
49 Ibid. sid. 4. 
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• ibland ”måste” personalen få utrymme för egna arbetssätt, göromål eller liknande. 

• det inte alltid är en fördel att komma som chef ur de egna leden. 

• vissa underställda är starka individualister som gör som de vill och tänjer gränser. 

• ”akutjobb” har företräde, men vad som är akut är situationsberoende. 

 

   Efter att ha studerat huvudkällorna (Lipsky och Ekman), är det lätt att dra slutsatsen att 

gräsrotsbyråkrater inte arbetar enligt de skrivna direktiv som högsta ledningen ger. 

Åtminstone finns skillnad i uppfattning hur arbetet skall utföras. Mellancheferna blir det kitt 

som ändå håller de två disparata nivåerna samman. Hur detta sker, är som sagt tidigare 

outforskat, även om medvetenheten tycks finnas hos de flesta forskare: 

 
”De två kulturerna eller nivåerna inom organisationen kan sägas ha 

samma mål, att beivra brott och säkerställa ordning, men det är 

tydligt att vägarna till detta mål kan se olika ut………eftersom 

polismannen ”på gatan” betonar andra kvaliteter i polisarbetet än 

den ”administrative” polismannen.”50

 

   I detta arbete har kvalitativa intervjuer tjänat som grund för att få en kunskap därom. 

Utgångspunkten är intressant; Högste Chefen talar om hur allt skall vara och medarbetarna 

förväntas samarbeta eller följa order. Gräsrotsbyråkraterna befinner sig i en annan position, 

har behov att omdefiniera direktiv till sin verklighet, vardag, rutiner, mm. Detta i sin tur ger 

utrymme för egna tolkningar. I värsta fall arbetar gräsrötterna efter direktiv som till syende 

och sist ändrat form, innehåll och producerar annat resultat än vad som var tanken från början. 

 

   Mellanchefen, har att blidka sina chefer med önskade resultat, och de underställda med en 

(upplevd) acceptabel och meningsfull tillvaro. När de underställda inte ser nyttan eller mening 

med utförda sysslor, inträder apati, ”låt gå” eller obstruktion51. Mellanchefen skall alltså sy 

ihop ett acceptabelt koncept. Mellanchefen blir medlaren, kompromissaren, mångsysslaren, 

coachen, fixaren, lagledaren, ”en av grabbarna”, mm, samtidigt som han är kontrolleraren, 

övervakaren, beviljaren, mm. På samma gång dessutom myndighetsföreträdare med det 

officiella uppdraget att vara myndigheten personifierad.  

 

                                                 
50 Lundberg Magnus, Vilja med förhinder – Polisers samtal om kvinnomisshandel, Symposion, Stockholm, 
2001, sid. 96. 
51 Till detta påstående finns ingen hänvisning, annat än författarens induktion. 
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4 Slutsatser och avslutande diskussion 

 

   Det är av yttersta vikt att förstå att denna uppsats inte handlar om traditionellt ledarskap.  

 

   Den främsta frågan i denna uppsats är ”HUR möter mellanchefen (dessa) hinder?”. 

    

   Det är inte orimligt att resultatet är snävt, med hänsyn till ringa tidigare forskning på en del 

områden, exempelvis varför poliser är behäftade med ”en chans” – fenomenet. Antalet källor 

är med nödvändighet begränsade till de som anses vara representativa för området. Det är värt 

att påpeka att perspektivet i denna uppsats är något annorlunda än gängse uppfattning eller 

associationer rörande begreppet ”chef”. En chef förväntas vara aktiv, ledande, föredömlig, 

inspirerande, mm. Denna uppsats reflekterar mera över Polisiära mellanchefers situation 

beroende av vad underställda företar sig. 

 

   Staten är ihärdig i sin iver att dokumentera och formalisera procedurer. Ett exempel är den 

nyligen introducerade pepparsprayen (OC) som används av Polisen. Den tillkom som medel 

att underlätta vålds- och tvångsmedelsanvändning från Polisens sida. Baksidan är att varje 

användningstillfälle kräver att en blankett ifylls, arkiveras och granskas i efterhand. Detta är 

signifikativt för allt polisarbete. Strävan att förenkla och fokusera på lösandet av en uppgift så 

effektivt som möjligt leder till mera arbete som inte tidigare fanns. Det är inte uteslutet att 

sådant leder till att polismän passiviseras, eftersom insats leder till merarbete av sådant slag 

som den enskilde inte alltid ser nyttan av. Detta tycks inte mellanchefen rå på, utan är nöjd om 

resultat presteras på annat sätt. 

 

   Ju mer chefen försöker styra sina underställda desto mer avogt inställda blir de. Om de 

underställda inte delar värderingarna bakom direktiv, ser nyttan, känner sig överkörda, 

mindervärdigt behandlade kan kollektivet på ett eller annat sätt bestämma sig för att inte följa, 

eller rentav motarbeta, direktiven. Detta innebär att nya arbetssätt eller metoder borde med 

nödvändighet implementeras på personalens villkor. Det blir mellanchefens uppgift att 

förmedla nytta och syfte med nymodigheter. För detta är inte alltid mellanchefen rustad. 

Personalen tycks inte heller rädd för att argumentera för sin sak: 
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”Så har vi alltid gjort. Vad spelar det för roll? Jag gör ju mitt jobb 

ändå. Vet väl du hur det är? Innan du var chef då?”52

 

   Det finns vissa arbeten eller ärenden som är klart mera prioriterade än andra; mord, grov 

misshandel, våldtäkt, så kallad mc-brottslighet, mm. Dessa arbetsuppgifter är inom 

polisvärlden behäftade med högre status än andra ärenden. Det innebär att när grov 

brottslighet uppdagas, så uppfattar chefer och underlydande att den är ”viktigare” att utreda än 

vardagsbrott. Detta innebär att effektivitet och energi åtgår för de grövre brotten, medan 

underlydandes inbyggda förmåga att belöna sig själva inträder vid vardagsbrottsligheten. 

(Jmf. ”det man förlorar på gungorna tar man igen på karusellerna”.) 

 
”Man kan aldrig jobba ostört med en sak…..akuta arbeten måste 

alltid prioriteras.”53

 

   Mellanchefen besitter multipla roller. Han är myndighetens företrädare, den som skall 

granska sina underställdas arbete, fördela pengar i löneförhandlingar, mm. Samtidigt är han 

mån om att uppvisa tidsenligt ledarskap, som innebär att personalärenden får ta ansenlig del 

av hans tid. Det är viktigt att visa sig mänsklig, låta de underställda (”kollegorna”) komma till 

tals och att vara med i arbetsplatsgemenskapen.  

 
”Den personliga relationen finns ju där, fast man är chef. Ibland är 

det jobbigt också, för känslomässigt blir man ju nära. I grunden är 

man ju också kollega……(tystnad)eftersom vi ju alla har börjat som 

poliser. Man vet ju vad det kan innebära. Där ute på jobb alltså.”54

 

Dessa multipla roller blir, när de ställs mot varandra, konkurrerande, och den roll som ”går 

hem” hos personalen, blir den som prioriteras. Mellancheferna lierar sig hellre med sina 

medarbetare än med sina högre chefer. Om detta är utslag av strävan att i offentlig kontext 

vara politiskt korrekt eller om det högre chefskapet är avståndstagande mot sina underchefer, 

går inte att säga. Förmodligen ligger det i mellanchefens natur att vara hos de underställda och 

den sociala miljön och delade arbetsbekymmer med personalen ger en större samhörighet med 

personalen än högre chef. Även mellanchefer omger sig med en syn på ”de där uppe”. Trots 

allt, så kommer de flesta mellancheferna ur de egna leden och har långa tjänsteår bakom sig, 
                                                 
52 Källa C, om utlåtanden från underställda. 
53 Källa D. 
54 Källa G. 
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ofta välmeriterade.  Ursprungligen har de flesta mellanchefen rekryterats till att vara polisman 

i yttre tjänst. Med tiden har det allmänna omdömet och gillande hos högre chefer gett en 

position som mellanchef. Någon särskild chefs-/ledarutbildning saknas helt inom Polisen (tills 

helt nyligen).  

 

   Den viktigaste slutsatsen blir den att mellancheferna tycks anse det mest fruktsamt att lägga 

energi på de underlydande. Man äter tillsammans, fikar, småpratar, och deltar i vardagsbestyr 

i långt större utsträckning än man ”umgås” med sin chef. Mellanchefen blir den snälle som 

omvandlar de onda budskapen uppifrån till godtagbara budskap som skall sättas i god jord hos 

dem som skall göra jobbet. Att personalen befattar sig med olater som att komma fem minuter 

sent till arbetet och gå tio minuter tidigare, tycks ibland kunna accepteras, förutsatt att 

kollektivet presterar kvalitet när det behövs. Medvetenheten finns hos cheferna att personalen 

har olika olater, men ser sig tvingade att acceptera det. Det finns helt enkelt inga instrument 

att bemöta vissa arbetskulturella fenomen. Mellanchefernas tyngsta strategi tycks vara att bli 

en i ”gänget”, så långt som möjligt. På sikt är detta troligen inte bra, eftersom organisationen 

främst behöver en arbetsledare och myndighetsrepresentant på chefsposten, inte en 

personalvårdskonsulent eller halvkompis. Det finns ingen anledning att tro att tingen skulle 

förbättras om en mellanchef över en natt ändrade sitt beteende. Det tycks överlag som om den 

tillämpade chefsstrategin som beskrivs här är den som är gångbar överlag. Den är 

institutionaliserad. Variationer förekommer i respektive chefs personlighet, och det anses 

räcka. 

 

   Eftersom de underställda har satt hinder i vägen för mellanchefen att utforma viljan med sitt 

chefskap, och chefen inte har effektiva metoder att möta hinder, blir utfallet enligt Figur 7: 
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Figur 7. 

 

 Högste chefens intentioner, order och direktiv 

 

 

 Mellanchefens vidarebefordran 

 

 

 

 
Enskild polismans efterlevnad 

Hinder Hinder  

 

 

 

        Utfall 
Pilarna i figuren symboliserar intensiteten i viljan från högste chefen, och visar att intensiteten avtagit när viljan 

till slut skall omsättas i praktiskt polisarbete. Gräsrötternas hinder reducerar kraftigt avsedda intentioner. 

 

   De samlade effekterna på samhället av allt detta blir svåra att bedöma, men rimligen spelar 

de roll på brottsutvecklingen och statistiken. Vissa polisiära göromål har olika status inom 

Polisen och detta ger rimligen effekt, främst kanske på vardagsbrottsligheten, avseende 

uppklarade brott, upptäckta brott och förebyggda brott. (Samtidigt är det viktigt att ha i minne 

att ingen, vare sig författaren, mellanchefer eller underställda, utgår ifrån att enskilda 

polismän kommer till sin arbetsplats med syftet att göra ett dåligt jobb. Detta måste ideligen 

påpekas.) 

 

   Mellanchefens egen attityd och inställning till allt: projekt, nya rutiner, lagtolkning, 

medarbetare, och så vidare är naturligtvis en faktor som måste nämnas. Något överkursligt 

måhända men är ändå en realitet. Det kan inte uteslutas att mellanchefens eget sätt att agera 

påverkar organisation och underställda negativt så att det slår tillbaka på mellanchefen likt en 

bumerangeffekt. Avsaknad av nationellt förhållningssätt till grundläggande ledarskap kan inte 

underskattas, liksom handledning eller mentorskap för mellanchefer (nationellt). 

Den gamle ämbetsmannen såsom beskriven i inledningen, finns kvar i svenskt samhällsliv, 

men idag är han ”mellanchef”. Utbyggd byråkrati har gett mellanchefen större makt, och 
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befogenheter55, och vardagen har blivit komplex, så till sin hjälp att lösa sina statliga 

uppgifter, måste han ha en enhet eller avdelning under sig. Det har både effektiviserat och 

försvårat hans ämbetsmannautövning. Idag kallas han mellanchef och har att administrera sin 

personal, lyssna på deras bekymmer och förmå dem att utföra arbetet så snarlikt som möjligt 

högste chefens vilja. För detta blir han kompis med personalen hellre än chef. Han tycker att 

han är för snäll, nästan mesig, och vet inte riktigt hur han skall få bukt med personalen när de 

sätter sig på tvären. Lösningen under senare delen av 1900-talet har fått epiteten ”ledarskap” 

och ”personalvård”. Dessa begrepp behärskar mellanchefen väl. Personalen mår relativt bra, 

tror han, men han vet egentligen inte om personalen jobbar bättre bara för det.  

 

   Längst upp i hierarkierna har ”staber” länge funnits för att ta hand om komplicerade 

företeelser i samhället. Mellanchefen kanske har kommit till det stadium i världshistorien då 

även han behöver omge sig med en avtalsjurist, en personalvårdschef, en controller, en 

planerare, ett par – tre handläggare och en konsult som utreder uppdrag, osv.  

Vardagen har blivit så komplex att kanske varje mellanchef borde ha utbyggda staber för att 

hantera komplexiteten i vardagen? Knappast praktiskt görligt, eftersom byråkratin skulle 

svälla än mer, men tanken måste vädras. Mellanchefen kan inte ha full kontroll på allt som 

förväntas av honom.  

 

   Det är inte orimligt att anta att det svenska arbetsmarknadsklimatet med av tradition stark 

påverkan av fackföreningar, medinflytande på arbetsplatsen, osv., spelar särskild roll i detta, 

men det är svårt att sia om här. 

 

   Som Ekman har påpekat, finns det i ett hierarkiskt system en önskan att kunna byråkratiskt 

styra med papper. Veterligen har svensk polis aldrig provat att implementera policys ur ett 

grodperspektiv. Essensen i detta arbete, skulle kunna kompletteras med en studie i skapande 

av policy. När policys skapas kan de tillkomma uppifrån eller nerifrån. Uppifrånperspektivet 

är ofta glasklart med tydliga mål, pekpinnar och tidsramar. Detta perspektiv tar kort tid, och 

kräver relativt lite resurser att ordersätta, och är oftast till hela sin argumentering rationell. 

Nackdelen är att det är svårt att finna gehör hos gräsrötterna och det är lätt att omkullkasta ett 

projekt. 

                                                 
55 Drakenberg Margareta, Mellanchefer, Studentlitteratur, Lund, 1997, sid. 8 ff. 
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   Nedifrånperspektivet tar avstamp i gräsrötternas medinflytande, segdragen process och 

behov av omdefinitioner under processens gång. Nedifrånperspektivet tar lång tid, men vinner 

stort gehör hos gräsrötterna. Nackdelen är att när policyn väl etablerats, är den svår att ändra. 

Michael Hill skriver i The Policy Process in the Modern State56: 

 
• A problem exists to which it is difficult for government to develop an effective 

response – its causes are unknown, or beyond the reach of government action, or 

are phenomena with which the government is reluctant to deal (for example, 

economic influences upon crime). 

• Nevertheless the key actors want to be seen to be ´in control´ or at least doing 

something (have made claims that they can manage the economy, combat crime, 

solve international conflicts). 

• In addition, some of the actors are driven by strong ideologies (particularly 

important as far as politicians are concerned). 

• The result is a series of actions presented as problem solving, but which may 

equally be  the thrashing around of a system which needs to be seen as active, 

but does not really know what to do (in these circumstances it is important not to 

be deceived by the rational action language that the politicians era likely to 

use).57 

 

    Så länge ovan beskrivna process fortgår under täckmantel eller sken av ”omorganisation”, 

som så otaligt drabbat Polisen sedan 1990 – talet, kommer ”negativa” gräsrotsbeteenden att 

frodas. Personalen tenderar att möta förändringar initialt med skepsis. Stefan Holgersson når 

liknande slutsatser i sin doktorsavhandling Polis – om yrkeskunskap, motivation, IT-system 

och andra förutsättningar för polisarbetet. Holgersson talar om ”det teoretiska perspektivet” 

och ”golvets perspektiv”.58  

 

   Av alla göromål är personal det som tarvar mest tid och energi. Mellanchefen möter sina 

underlydande genom att acceptera en viss del av deras beteenden”, samt genom att interagera 

med personalen på ett institutionaliserat arbetsplatssocialt vis för att kunna kräva effektivitet 

vid  ”de viktigaste ärendena”. Effekterna av detta blir att gräsrotsbeteenden fortskrider och att 

det med största sannolikhet spiller över i samhället. Oklart exakt hur det yttrar sig. Eftersom 

de flesta gräsrötter är överförtjusta i självständighet (autonomi), borde gräsrötterna 

                                                 
56 Hill Michael, The Policy Process in the Modern State, 3.e upplagan, Prentice Hall/Wheatsheaf 1997. 
57 Ibid. sid. 108. 
58 Arena: Mer nytta för medborgare och företag, intervju, 060512. Publikation på www.verva.se.  
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tillerkännas större grad av uppdragsbaserade arbetssätt. Då skulle gräsrotsbyråkratiskt 

beteende försvinna i viss mån (eftersom det bleve internaliserat). Det innebär att chefer på alla 

nivåer (även lagstiftaren?) måste överge vissa kontrollfunktioner, eller åtminstone det 

upplevda behovet av kontroll. 

Kanske vore ett nytt grepp att acceptera gräsrotsbyråkraternas beteenden, bejaka de 

kvalitativa och positiva effekterna, och ge dem utrymme i ett nytt arbetssätt definierat av dem 

själva? Vilken (högre) chef vågar ta det steget, och vad skulle det i så fall ge Polisens 

mellanchefer för förutsättningar och vilka effekter skulle det ha på den samlade brottsligheten 

i samhället? 
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Bilaga 1. 

Etiskt protokoll.59

 
Informerat samtycke. 
Intervjun syftar till att konkretisera studier genomförda på mellanchefers situation inom Polisen. 
Strävan är att förutom uppnådd kunskap, skall uppsatsen bidra till att förbättra den mänskliga situationen i fallet 
”mellanchef inom Polisen”. 
 
Konfidentialitet. 
Intervjun är fullständigt konfidentiell. Privata data kommer ej att återges eller nedtecknas/sparas på något vis. 
När uppsatsen är avslutad kommer allt källmaterial att förstöras. Anonymitet är garanterad. Anteckningar förs. I 
de fall där det genom citat eller text är möjligt att identifiera källan, kommer omskrivning att ske utan att 
innehållet går förlorat. 
 
Konsekvenser. 
Som intervjuad finns möjlighet att i efterhand förtydliga eller återta uttalanden (dock ej när uppsatsen är 
redovisad). Den färdiga uppsatsen blir offentligt material. 
Intervjuresultat som har inte har direkt anknytning till huvudämnet redovisas ej. 
Resultat med konsekvenser som kan innebära partipolitiska ställningstaganden, med svenska nationella mått, 
kommer noga att övervägas/bedömas. 
 

Etiska överväganden. 
 
Undersökningens fördelar, bedöms vara att skapa förståelse hos bredare skikt om dagens Polis mellanchefens 
situation. 
 
Informerat samtycke har skett genom detta dokument. Det är en angelägenhet mellan författaren och den 
intervjuade. 
 
Det anses vara av stor vikt att den intervjuades anonymitet förblir skyddad. 
 
Konsekvenserna av resultatet kan i nuläget ej bedömas. Rimligen finns någon instans inom Polisen som finner 
resultatet av värde. Publicering kan ej uteslutas. 
 
Författarens roll är av stor vikt att nämna, eftersom han är polisman. 
Forskningen utgör moment för att avklara studier med annat syfte än polisutbildning (statsvetenskap). 
Naturligtvis kommer tvivel att finnas hos vissa avseende objektiviteten i undersökningen, med tanke på 
författarens yrkesinriktning. Detta är en medvetenhet, men strävan är främst att vara lojal mot objektiviteten i 
undersökningen, och inte med intervjuobjekten eller det yrke de representerar. 
 

Bilaga 2. 

Intervjufrågor. 

 

Öppna frågor och samtal kring fem huvudfrågor om: 

Utrymme – mellanchefens egen beskrivning av sin situation och arbetsuppgifter. 

Unikum – vad gör Polisen unik ur ett mellanchefsperspektiv. 

Egendefinition – mellanchefens respektive personalens uppfattningar om arbetets innehåll. 

En chans – vad som behövs för att ett nytt arbetssätt skall få genomslag. 

Egentempo - mellanchefens respektive personalens uppfattningar om arbetets tidsdisposition. 

Varje intervju varade mellan 45 och 90 minuter. Totalt sju intervjuer. 

                                                 
59 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Danmark, 1997. Tillämpliga delar. 
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