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1. Inledning

Under dem senaste åren har polisens befogenheter varit ett diskuterat ämne. Diskussionen har
framförallt lyft frågan om polisens befogenheter är tillräckliga. I samband med att en polis
mördades i Biskopsgården Göteborg år 2021 skickades en kravlista med fler polisiära verktyg
och större befogenheter in till polisen med en namnlista på över tre tusen personer (SVT,
2021a; SVT, 2021b). I bakgrunden till kravlistan uttrycks det bland annat att den nuvarande
lagstiftningen är begränsande och att kriminaliteten har eskalerat till en ny nivå där polisen nu
har förlorat kontrollen. I kravlistan lyfts punkter som bland annat att kriminalisera antisocialt
beteende mot polisen, hemlig avlyssning av personer med gängkoppling utan misstanke om
brott och införandet av visitationszoner, för att nämna några (SVT, 2021a; SVT, 2021b). Den
nuvarande regeringen har börjat besluta om ny utökade befogenheter i syfte att underlätta för
polisens brottsförebyggande arbete (Regeringskansliet, 2021). Större riksdagspartier som
Socialdemokraterna och Moderaterna har uttryckt att nya befogenheter är något som
diskuteras och kommer vara en aktuell punkt inför Riksdagsvalet 2022 (Socialdemokraterna,
2021; Moderaterna, 2021).

Polisyrket i yttre tjänst är ett väldigt speciellt arbete ur ett flertal perspektiv och samtidigt är
det ett exempel på en offentlig yrkesgrupp som är tänkta att styras genom diverse texter
(samtliga lagar och regler som styr polisen). Yrket i sig är ett komplext på både ett teoretiskt
plan men i synnerhet på ett praktiskt plan då polisarbetet utgörs av händelsestyrda situationer
som kräver en unik kunskap (Ekman, 1999; Agevall & Jenner, 2006; Polisen, 2021). Bland
en mångfald av texter behöver polisen primärt förhålla sig till Polislagen (SFS 1984:387).
Polislagen reglerar polisens primära uppgifter men även mer specifika regleringar vid diverse
situationer som yrkesgruppen kan stöta på. Andra lagar som reglerar polisens verksamhet är
Rättegångsbalken samt Polisförordningen (Granér, 2004). I Rättegångsbalken (SFS
1942:740) inkluderas andra rättsliga befogenheter polis har, bland annat rätten att genomföra
förhör samt starta förundersökningar samt i Polisförordningen (SFS 2014:1104) redogörs
polisens behörigheter och skyldigheter i anställningen. Polismyndigheten har även genomgått
omorganiseringar som i sin tur har påverkat utformningen av polisarbetet. Den senaste
reformen var polisreformen 2015 som introducerade nya arbetssätt och krav på polisarbetet
att effektivisera och komma närmare medborgarna (Westerberg, 2020). Sammantaget behöver
polisen vara pålästa på ett flertal texter samtidigt som är utformade som ramlagar och
vägledande texter där abstrakta begrepp kan prägla utformningen (Ekman, 1999).

Polisyrkets arbete är unikt då det utmärks av praktisk såväl som teoretisk kunskap. Dessa
kunskaper lägger grunden för det professionella handlingsutrymme som deras arbete utgår
från. Poliser kan således tolkas som gräsrotsbyråkrater på grund av det tolkningsutrymme
som existerar i deras yrkesutövning (Ekman, 1999; Hertting, 2018; Westerberg, 2020). Det
speciella med polisyrket är situationerna de ställs inför, som kan variera kraftigt. De
varierande situationerna förenat med stor handlingsfrihet i yrkesutövningen kan resultera i att
poliserna upplever och hanterar sitt handlingsutrymme på olika sätt. (Westerberg, 2020;
Hertting, 2018; Ekman, 1999). Detta presenterar ett antal utmaningar för polisens
handlingsutrymme. Den initiala utmaningen är att uppgifternas komplexitet medför stora krav
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på polisers yrkesskicklighet rörande hanteringen av deras handlingsutrymme vilket även
försvårar förutsättningarna för kontroll (Granér, 2004). En annan utmaning är att polisen har
flera kravbilder på sig från olika samhällsaktörer vilket också kan påverka hur polisens
handlingsutrymme används och om det stämmer överens med de bilder som existerar på
polisen som en offentlig institution (Ekman, 1999; Hertting, 2018; Westerberg, 2020). Det är
mot denna bakgrund som yrket är intressant att undersöka.

1.1 Problemformulering
Polisen som yrke och organisationen är något som ständigt är aktuellt och diskuteras samt
som det också finns mycket forskning inom. I den politiska sfären fokuseras det kring
polisens befogenheter och ifall dessa ska utvidgas för att bekämpa de nya problem som
tillkommer till följd av ständig samhällsförändring (Regeringskansliet, 2021). Det finns även
forskning på polisområdet som kretsar kring olika faktorer för poliser på individuell nivå
(BRÅ, 2018). Samtidigt som den övergripande polisiära forskningen är bred går det att
studera polisen ur flera olika perspektiv. På den individuella nivån är polisers
handlingsutrymme det som hamnar längst ut i den verkställande kedjan av diverse
lagstiftningar. Med detta handlingsutrymme som poliser besitter ställs det stora krav på att
skydda människors grundläggande friheter men också rätten att inskränka dessa friheter
genom att kunna utöva tvång och statens våldsmonopol. Med andra ord har texter en viktig
betydelse i polisens handlingsutrymme och dess utfall (Ekman, 1999). Samtidigt existerar det
diverse relationer mellan polisen och andra instanser som ställer krav i hur polisen ska arbeta
och vad som förväntas. I relationen mellan polisen och deras chefer kan det ställas krav i vad
som ska prioriteras och vad som ska arbetas gentemot. En annan relation är mellan polisen
och medborgarna vilket ställer olika krav på hur deras handlingsutrymme används
(Westerberg, 2020; Ekman, 1999; Agevall & Jenner, 2006). Dessa krav kan skapa dilemman
vilket kan påverka när flertalet alternativ, som kan vara motsägelsefulla, görs tillgängliga för
en person och därmed skapar en inneboende konflikt. För en polis kan ett dilemma medföra
svårigheter i att tolka hur mycket, eller hur lite, handlingskraft en situation kräver.
Mångfalden av situationer gör arbetet komplext och ställer stora krav på viss yrkesskicklighet
men som också kan medföra utrymme för mer informella beslutsvägar (Ekman, 1999; Görtz,
2015).

1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för hur handlingsutrymmet upplevs och
hanteras av poliser i yttre tjänst. Vad som menas med upplevelse av handlingsutrymme är hur
poliser upplever det handlingsutrymme som styrande texter ligger till grund för. Här är
ändamålet att förstå polisernas subjektiva åsikter och ståndpunkter kring sitt
handlingsutrymme i sin yrkesutövning. Vad som menas med hantering av handlingsutrymme
är hur poliserna faktiskt utför sitt arbete med hjälp av det. Eftersom handlingsutrymme ger
den enskilde tjänstemannen utrymme att tolka lagen i situationer denne ställs inför, är det
relevant att förstå hur det praktiska arbetet går till och hur polisen hanterar sitt
handlingsutrymme. Frågeställningarna är följande:
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● Hur upplever poliser i yttre tjänst sitt handlingsutrymme?
● Hur hanterar poliser i yttre tjänst sitt handlingsutrymme?

1.3 Begrepp

1.3.1 Gräsrotsbyråkrater

Gräsrotsbyråkrater definieras som en yrkesgrupp vilket kännetecknas av en direkt interaktion
med medborgare och har ett större handlingsutrymme i att kunna bestämma hur arbetet ska
utföras (Lipsky, 2010).

1.3.2 Handlingsutrymme

Handlingsutrymmet utgörs av diverse texter som lagar, policyer och andra vägledande
dokument vilket ger yrkesutövaren möjlighet att besluta efter egna bedömningar och
prioriteringar (Lipsky, 2010). Användningen av begreppet handlingsutrymme berör polisens
handlingsutrymme innanför de texter och ramar som styr dem.

1.3.3 Texter

Med texter menas samtliga lagar och andra styrande dokument som på något sätt styr poliser i
yttre tjänst och som tvingar de att formellt förhålla sig till i sin yrkesutövning (Ekman, 1999).

2. Tidigare forskning
Gunnar Ekman (1999) skriver i sin doktorsavhandling Från text till batong - om poliser,
busar och svennar hur det existerar en föreställning om att polisens handlingsutrymme kan
styras rationellt genom diverse texter (lagstiftning, policyer och andra dokument). Eftersom
polisen besitter det statliga våldsmonopolet finns det en nödvändighet att kunna kontrollera
och begränsa polisens yrkesutövning genom diverse texter. Avhandlingen undersöker även
hur normer kan ha en påverkan på polisens syn samt analyserar olika relationer mellan polis
och text, chefer och medborgare. I avhandlingen intervjuas och observeras poliser i deras
dagliga arbete för att förstå hur handlingsutrymmet utformar sig och vad som ligger bakom
det. I intervjuerna berättar poliser hur olika situationer påverkar deras handlingar samt hur
relationen mellan text och polis kan tolkas. Resultatet visar att poliser förlitar sig mycket på
småpratet mellan varandra som kollegor. Det är genom småpratet som normer reduceras och
texter enklare tolkas. Genom småpratet kan kollegorna förlita sig på varandras kunskap och
erfarenhet (Ekman, 1999). Denna avhandling har fungerat som en inspirationskälla till vår
uppsats då vi vill undersöka relationen mellan text och polis ur ett gräsrotsperspektiv.
Frågeställningarna i denna uppsats har många likheter med de frågor som Ekman (1999)
undersökte. Det är väsentligt att dessa frågor lyfts igen då det gått 22 år sedan artikeln
publicerades i syfte att se om svaren skiljer sig. Vi menar också att samhällsbilden idag har i
mångt och mycket förändrats vilket kan ställa nya krav på polisens arbetssätt i jämförelse
med 22 år sedan.
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Johansson & Svensson (2006) redogör i sin rapport “Omedelbart samarbete: En rapport om
polisers handlingsutrymme vid handräckning enligt LVU och LVM” för polisens
handräckning i ärenden rörande tvångsomhändertagande av unga (LVU) samt missbrukare
(LVM). I resultatet förklaras att socialarbetare ofta ger polisen stöd i sin hantering av ärendet.
Det framgår att poliser vid ett ingripande agerar utifrån regelverk, men handlingsutrymmet de
besitter lämnar samtidigt tolkningsutrymme för vilka val de fattar i olika situationer. Eftersom
de är lagstiftningens verkställare och besitter både erfarenhets- och kunskapsbaserad
kompetens i sin yrkesutövning har de dessutom tolkningsföreträde över medborgare som
tvångsomhändertas. Med tanke på handlingsutrymmet polisen arbetar utifrån, kombinerat
med tolkningsutrymmet, kan det skapa en variation i hur enskilda poliser väljer att hantera
situationer utifrån hur de tolkar sitt handlingsutrymme. Johansson & Svensson (2006)
förklarar att det inte finns en enskild tolkning av hur ett ärende ska hanteras, utan att denna
tolkning kan variera från polis till polis och behöver utvecklas av individen själv. Det
relevanta för uppsatsens del är att förstå hur poliser i yttre tjänst tolkar sitt handlingsutrymme
samt dess omfattning i en större mångfald av situationer än vad som nämns i rapporten.
Genom denna förståelse kan även en uppfattning skapas kring varför de hanterar
handlingsutrymmet som de gör. Uppsatsens fokus kretsar kring handlingsutrymmet ur en mer
generell bemärkelse, till skillnad från Johanssons & Svenssons (2006) rapport. Eftersom
uppsats inte bara kretsar kring två lagområde (LVM & LVU) finns en möjlighet att klarhet
kan uppstå i huruvida poliser i yttre tjänst anser handlingsutrymmets utformning vara
tillräckligt eller inte, på ett övergripande plan.

I artikeln Measuring police attitudes toward discretion skriven av Richard K. Wortley (2003)
undersöks polisen i Australiens inställning gentemot deras handlingsutrymme i situationer där
polisen behöver ingripa gentemot individer. Här analyseras polisens handlingsutrymme på
olika sätt. Polisens handlingsutrymme redogörs delvis ur ett flexibelt och nyanserat
perspektiv eftersom olika situationers kontext kan variera vilket kan kräva kreativa lösningar.
Samtidigt måste handlingsutrymmet kontrolleras och utgå primärt från lagen där selektiva
bedömningar baserat på egna preferenser inte får överta arbetet (Wortley, 2003). I rapporten
görs tre studier där polisen frågas om deras attityder till sitt handlingsutrymmet som sedan
presenteras utifrån en skala. Skalan mäter service-legalistic som översätts till flexibilitet och
legalitet. Här mäts skillnaden i hur flexibla eller legalistiska polisen är i användandet av sitt
handlingsutrymme. Resultatet visar att service-poliser använder sitt handlingsutrymme
baserat på situationens kontext och där legalistic-poliser inte föredrar ett större
handlingsutrymme då det kan riskera rättssäkerheten och upprätthållandet av en kontinuerlig
jämlikhet inför lagen (Wortley, 2003). Artikeln ger en förståelse för hur uppfattningen och
hanteringen av polisers handlingsutrymmet kan förstås utifrån olika perspektiv. Eftersom
uppsatsen undersöker ett liknande fenomen blir det intressant att analyser hur resultaten kan
skilja sig från denna artikel. Då artikeln också är skriven för 18 år sedan och utförd i ett annat
land är det även en viktigt anledning till att undersöka om det finns skillnader gentemot
denna uppsats.
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3. Teoretisk referensram
I denna del redovisas de teorier som ligger till grund för det teoretiska ramverk uppsatsen
utgår från. Ramverket utgår primärt från teorier som handlar om gräsrotsbyråkrati och
autonomi.

3.1 Gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme
Michael Lipsky redogör i sin bok Street-level Bureaucracy (2010) för ett antal yrkesgrupper
inom den offentliga sektorn som går under benämningen street-level bureaucrats, som
kommer benämnas vid begreppet gräsrotsbyråkrater framöver. Kännetecknande för dessa
yrkesgrupper är att de har ett professionellt handlingsutrymme att avgöra vilka
välfärdstjänster som medborgarna får ta del av och inte. Exempel på detta kan vara poliser
som avgör vem som ska gripas eller handläggare som avgör rätten till ett bidrag. I praktiken
realiserar dessa yrkesgrupper politik då de ska verkställa lagstiftning och tillgodose
medborgarna med den offentliga sektorns välfärdstjänster. Det gemensamma för
gräsrotsbyråkrater är att deras arbete sker i mötet med medborgaren där varje individuellt fall
är unikt för sig (Lipsky, 2010).

Det som utgör grunden för gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme är diverse texter (lagar,
regler, policys och mer) som kännetecknas av att de är utformade som ramlagar. Eftersom
gräsrotsbyråkraternas arbete utgörs av en interaktion med medborgare finns det ett utrymme
mellan själva individen som gräsrotsbyråkrater möter och olika texter som de behöver
förhålla sig till och utgå från i sin yrkesutövning. Detta utrymme är vad som skapar själva
handlingsutrymmet för gräsrotsbyråkraterna (Lipsky, 2010). Det finns ett antal kännetecken
för de yrken som går under benämningen gräsrotsbyråkrater som gör det relativt större
handlingsutrymmet till en nödvändighet. Det första utgörs av att de arbetar inom yrken som
är alldeles för komplexa för att kunna standardisera genom automatiserade program eller
detaljerade manualer. De kan inte gå runt med manualer för hur de ska interagera med
människor, i synnerhet när det kommer till potentiellt farliga situationer (Lipsky, 2010). Det
andra utgörs av att gräsrotsbyråkrater arbetar i situationer som ofta kräver den mänskliga
dimensionen. Situationerna kan kräva en professionell observation och bedömning av den
unika situationen som inte går att standardisera till förprogrammerade val (Lipsky, 2010). Det
tredje kännetecknet utgörs av den funktion som gräsrotsbyråkrater har i mötet med individer.
Den mänskliga dimensionen som kräver interaktioner med individer uppmuntrar
gräsrotsbyråkrater till att använda sitt handlingsutrymme för att kunna bidra till statens
legitimitet. Som ett resultat av detta ställs det stora krav på yrkesskicklighet, kompetens och
många andra faktorer i hur gräsrotsbyråkrater hanterar sitt handlingsutrymme (Lipsky, 2010).

Med tanke på handlingsutrymmets komplexitet kan det vara svårt att kunna begränsa det eller
detaljstyra det. Samtidigt är kontroll nödvändig för att kunna garantera medborgarna ett
korrekt utfall av välfärdstjänster. Kontrollmekanismer kan vara genom texter, chefer eller
andra sorters mätverktyg (Lipsky, 2010; Ferreira & Medeiros, 2016). Detta kan i sin tur
påverka gräsrotsbyråkraternas agerande i sitt handlingsutrymme. Ett exempel som lyfts är hur
poliser kan välja att inte ingripa om det finns texter som detaljerat förklarar hur de ska arbeta
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och därmed fråntar deras egna professionella handlingsfrihet (Lipsky, 2010; Ferreira &
Medeiros, 2016). Ytterligare ett syfte som kontrollmekanismer har är att kunna fungera som
verktyg för ansvarsutkrävande. Lipsky (2010) hävdar dock att ansvarsutkrävande av
gräsrotsbyråkrater riskerar att försämra kvalitén på välfärdstjänster som produceras. För att
kunna etablera ett ramverk för ansvarsutkrävande krävs prestationsmätning av anställda,
jämförelse mellan anställdas arbete, standardiserade arbetssätt och kvantitativa bedömningar.
Ett ramverk för ansvarsutkrävande riskerar därför att hämma gräsrotsbyråkraternas
möjligheter att anpassa sina åtgärder utifrån klienters behov (Lipsky, 2010).

3.2 Gräsrotsbyråkraternas arbetsförhållanden
Det kan finnas vissa arbetsförhållanden som en gräsrotsbyråkrat ställs inför i dennes
yrkesutövning. Dessa arbetsförhållanden påverkar i sin tur hur gräsrotsbyråkrater uppfattar
och hanterar sitt handlingsutrymme. Lipsky (2010) lyfter att gräsrotsbyråkrater ställs inför ett
resursproblem som framför allt grundar sig i mängden klienter eller ärenden per
gräsrotsbyråkrat samt tidspress. Lipsky (2010) hävdar att den resursmässiga begränsning som
berör polisen specifikt är tidspressen. Detta i sin tur kan påverka prioriteringen och
beslutsfattandet som poliser i yttre tjänst ställs inför. Ett annat arbetsförhållande som Lipsky
(2010) lyfter är konflikten mellan olika målsättningar och riktlinjer i hur gräsrotsbyråkrater
ska arbeta och de olika kontrollinstanser som finns för att försöka mäta dennes arbete.
Behovet att kontrollera gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme existerar då det annars kan
utgöra en risk i hur fritt handlingsutrymmet får vara och hur det används (Lipsky, 2010).
Dessa målkonflikter existerar mellan gräsrotsbyråkrater och krav från allmänheten,
organisatoriska mål och förväntningar på arbetsrollen (Lipsky, 2010). För polisen kan dessa
konflikter vara svåra då poliser i yttre tjänst är en yrkesgrupp som befinner sig i mellanlandet
mellan organisationen och allmänheten. Samtidigt gör polisens stora handlingsutrymme det
svårt att kunna kontrollera polisens arbete då det är nödvändigt för poliser att ha ett stort
handlingsutrymme för att kunna besluta utifrån egen expertis och erfarenhet (Granér, 2004).

Ytterligare arbetsförhållanden som gräsrotsbyråkrater behöver förhålla sig till är relationen
med klienten och med överordnade. Lipsky (2010) nämner relationen mellan
gräsrotsbyråkrater och klienter genom att förklara klienter som medborgare som tar del av
välfärdstjänster på olika sätt. Dessa relationer bygger på att gräsrotsbyråkrater frivilligt eller
ofrivilligt ger medborgarna olika välfärdstjänster som de inte annars kan del av, vilket gör
dem beroende av gräsrotsbyråkraterna. Samtidigt ställer detta krav på gräsrotsbyråkrater i hur
de agerar och förhåller sig i denna relation. Detta eftersom gräsrotsbyråkrater sitter på ett
informations- och kunskapsövertag gentemot klienten (Lipsky, 2010). Gräsrotsbyråkraternas
agerande är viktigt då det kan påverka medborgares uppfattning om den offentliga sektorn
vilket kan inverka på förtroendet mot staten och dess legitimitet (Bekkers, Steijn & Tummers,
2012; Ferreira & Medeiros, 2016). I relationen mellan individer och poliser skapar
exempelvis polisens auktoritet och rätt till ingripande en ofrivillig beroenderelation där
poliser förväntar sig att medborgarna inte bryter mot lagen (Lipsky, 2010). Sammantaget
existerar det en beroenderelation mellan poliser och medborgare som skiftar i dess
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beroendeställning baserat på situationens kontext vilket försvårar arbetet för poliser i yttre
tjänst ytterligare (Lipsky, 2010; Granér, 2004).

När det kommer till gräsrotsbyråkraternas relation till överordnade och ledningen eller chefer
så kan olika direktiv, organisatoriska förutsättningar, diskussioner av policyer och relationer
med chefer vara faktorer som mer eller mindre påverkar själva yrkesutövningen. Samtidigt
kan dessa faktorer vara påverkade av mindre synliga faktorer som exempelvis normer kring
hierarki eller hur diskurser ser ut på en arbetsplats (Ferreira & Medeiros, 2016; May &
Winter, 2007). Andra faktorer som kan påverka gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme i
relationen till ledningen är kommunikationen kring vad som ska göras och delegering av
arbetsuppgifter. Om det exempelvis finns ett större förtroende och tillit från chefer till
gräsrotsbyråkraternas arbete så kan det hjälpa chefer att nå organisatoriska mål eller få
gräsrotsbyråkraterna att känna att de skapar förändring (Ferreira & Medeiros, 2016).

Lipsky (2010) lyfter begreppen advocacy och alienation som vidare beskriver de
arbetsförhållanden gräsrotsbyråkrater har att förhålla sig till. Advocacy syftar till
gräsrotsbyråkraternas konflikt mellan att skapa det bästa möjliga utfallet för sin klient,
samtidigt som denne förhåller sig lojal till byråkratins process samt begränsningar. Den
altruistiska föreställning gräsrotsbyråkrater utgår från skapar ett dilemma. De kan känna ett
personligt engagemang att tillhandahålla bästa möjliga välfärdstjänst åt sin klient samtidigt
som gräsrotsbyråkrater måste behandla alla klienter lika och inte prioritera en klient mer än
en annan (Lipsky, 2010). Alienation beskriver graden av inflytande gräsrotsbyråkrater har i
sitt arbete och graden av kontroll över hur välfärdstjänsten produceras. Ju mer alienerad
gräsrotsbyråkrater är i sitt arbete, desto större separation sker mellan dem och klienten. Detta
minskar gräsrotsbyråkraternas möjligheter att hjälpa sina klienter men även att se utfallet av
deras insatser, vilket i sin tur kan skapa missnöje hos gräsrotsbyråkraterna som kan
exempelvis resultera i försämrad arbetsmoral (Lipsky, 2010).

Avslutningvis argumenterar Lipsky (2010) för att gräsrotsbyråkrater till följd av sin
arbetsbelastning utvecklar en arbetsrelaterad stress. Bekkers, Muscheno, Tummers & Vink
(2015) förklarar att faktorer som orsakar denna stress är motsägelsefulla policyriktlinjer,
klienters behov och gräsrotsbyråkraternas egna värderingar som inte korrelerar med hur
arbetet utförs. Därmed utvecklar de diverse copingmekanismer, härefter
hanteringsmekanismer, för att hantera stressen som deras arbete orsakar. Baviskar & Winter
(2017) berättar att hanteringsmekanismerna kan ta olika former beroende på den individuella
gräsrotsbyråkratens uppfattning om sin arbetsbelastning och förmåga att hantera densamma.
Om gräsrotsbyråkraterna upplever att hanteringsmekanismerna fungerar väl i praktiken, är
risken att etablerade rutiner inom byråkratin åsidosätts (Lipsky, 2010).

3.3 Gräsrotsbyråkraternas perspektiv

Gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme utgörs av två övergripande perspektiv i hur de ser
på och använder sig av sitt handlingsutrymme. Det första perspektivet utgår från en legalistisk
syn som bottnar i en lojalitet gentemot staten och dess lagar och regler. Här presenteras
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gräsrotsbyråkrater ur ett implementeringsperspektiv som bygger sin auktoritet på riktlinjer
från rättsliga styrdokument som lagar och principer och ser därför staten som sin
uppdragsgivare (Granér, 2004). Ett kännetecken för det legalistiska perspektivet är att
gräsrotsbyråkrater befinner sig längst ner i den rättsliga kedjan och agerar som verkställare.
Detta eftersom olika policys och lagar är bäst förstådda av de som utövar dem. Samtidigt ska
olika texter tolkas innan de verkställs, vilket kan variera mellan individer och som resulterar i
olika verkställanden av policys (Maynard-Moody & Musheno, 2000). Det andra perspektivet
undersöker handlingsutrymme ur ett autonomt perspektiv där fokuset ligger på att förstå
gräsrotsbyråkraternas normativa föreställningar om sitt handlingsutrymme. Det autonoma
perspektivet ser sitt handlingsutrymme som medborgarnas förlängda arm, till skillnad från
statens förlängda arm. I stället för att uteslutande utgå från rättsliga dokument, utgår i stället
handlingarna utifrån vad som anses vara lämpligt i sammanhanget som gräsrotsbyråkraterna
befinner sig i. Detta kan resultera i att vissa ärenden och klienter prioriteras mer än andra
beroende på vad som anses tjäna ett större syfte (Maynard-Moody & Musheno, 2000; Granér,
2004). Till följd av detta riskerar det legalistiska perspektivet att åsidosättas och moraliska
föreställningar om rätt eller fel kan bli ledande i olika bedömningar. Med andra ord utgörs
handlingsutrymmet av värderingar som i sin tur kan skapa och upprätthålla samhällsnormer
(Maynard-Moody & Musheno, 2000). Trots att perspektiven är vitt skilda i teorin så är de i
praktiken mer sammankopplade. I praktiken existerar en balans mellan de olika perspektiven
men som kan variera i hur legalistiskt eller autonomt gräsrotsbyråkraterna agerar beroende på
vilken situation de möter (Maynard-Moody & Musheno, 2000; Granér, 2004).

3.4 Byråkratens autonomi
Lennart Lundquist förklarar begreppet autonomi i sin bok Byråkratisk etik (1988) genom att
differentiera på dess beståndsdelar handlingsfrihet och handlingsförmåga. Handlingsfriheten
är det som tillåter byråkraten att fatta beslut efter egna prioriteringar. Detta kan vara angivet
eller reglerat i texter eller sociala normer. Handlingsförmågan är personens faktiska
möjligheter till att kunna använda sig av sin handlingsfrihet (Lundquist, 1988). Om en
yrkesgrupp präglas av både en stor handlingsfrihet och en stor handlingsförmåga så går det
att argumentera för att det är en autonom grupp. Däremot kan graden av autonomi variera
beroende på situationer med högre handlingsfrihet utan tillräcklig handlingsförmåga eller
högre handlingsförmåga utan tillräcklig handlingsfrihet (Lundquist, 1988). Unikt för poliser i
yttre tjänst är att det råder en hög grad av autonomi i uppfattningen om att ha kompetensen att
kunna bedöma hur händelsestyrda ärenden ska hanteras. Däremot begränsas graden av
autonomi av varierande faktorer. Exempelvis att man underordnar sig lagstiftning och
överordnades direktiv (Granér, 2004; Granér & Knutsson, 2020).

4. Metod
I denna del redogörs vilken metod som har använts till denna uppsats och även en
beskrivning av tillvägagångssättet. Sedan redogörs uppsatsens urval och avslutningsvis de
olika vetenskapsetiska principerna.
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4.1 Kvalitativ metod
Eftersom syftet med denna uppsats är att komma underfund med poliser i yttre tjänsts
upplevelse och hantering av sitt handlingsutrymme, kommer kvalitativ metod utgöra
tillvägagångssättet för undersökningen. Den valda metoden är kvalitativ eftersom tyngden i
metoden ligger i att förstå individer i den sociala verklighet som de befinner sig i och hur den
kan tolkas (Bryman, 2018). Därmed ansågs semistrukturerade-intervjuer vara det bästa sättet
att lyckas fånga de svar som berörde uppsatsens frågeställningar och som samtidigt gav
respondenterna stor frihet att få berätta sina synpunkter och ståndpunkter. Mot denna
bakgrund uteslöts en kvantitativ metod då det inte hade kunnat tillvarata dem nyanser i den
personliga upplevelsen på grund av begränsningarna med kvantitativ data (Bryman, 2018).

Metodens utgångspunkt är att generera resultat ur det empiriska materialet för att utveckla
den valda teorin. Med grund i empirin lyftes centrala teman som sedan ställdes gentemot det
teoretiska ramverket i syfte för att förstå hur respondenterna såg på frågeställningarna utifrån
deras perspektiv och de identifierade teman (Selander, 2020). Detta eftersom en strikt analys
av materialet med förutbestämda premisser i en teori riskerar att missa relevanta delar i
uppsatsen. Således präglades metoden av både empiri och teori (Stockholm Universitet,
2015).

Intervjufrågorna är baserade utifrån uppsatsens frågeställningar och det teoretiska ramverket.
I början av intervjuerna så klargjordes vad ändamålet var med informationen från
respondenterna och hur den skulle användas i uppsatsen. Därefter fick respondenterna välja
om de gav samtycke att använda deras svar i uppsatsen och vilka rättigheter de hade.
Frågorna strukturerades initialt genom en bakgrundsbeskrivning av respondenterna. Sedan
ställdes frågor som berörde deras upplevelse av handlingsutrymmet. Detta var i syfte att
förstå hur respondenterna upplevde olika delar inom sitt handlingsutrymme och hur
upplevelsen kunde variera. Därefter centrerade frågorna kring hur respondenterna hanterade
sitt handlingsutrymme och vilka val de fattade i olika situationer. Frågorna var utformade
som öppna frågor där respondenterna fick ett utrymme att tala inom. Ja/nej-frågor undveks
till en större del för att lyckas fånga in respondenternas uppfattningar och svar i så bred
utsträckning som möjligt. Sex intervjuer var utförda på distans, via telefon, förutom två
stycken som var genom fysiskt möte. På grund av den dåvarande situationen med Covid-19
pandemin fick respondenterna välja hur de ville bli intervjuade.

4.2 Urval och datainsamling
Vi intervjuade sammanlagt åtta respondenter. Samtliga respondenter var poliser som arbetar
eller har arbetat i yttre tjänst inom polisområdet Storgöteborg vilket innefattar Kungälv-Ale,
Storgöteborg nordost, Storgöteborg Hisingen, Göteborg city och Storgöteborg syd (Polisen,
2020). Anledningen till att vi avgränsade oss till Storgöteborg var då storstäder har
genomgående högre brottsnivåer än större städer, mindre städer och landsbygd (BRÅ, 2015).
Detta gör att poliser i storstäder stöter på en större mångfald av situationer och således har en
större anledning att reflektera över sitt handlingsutrymme (BRÅ, 2015).
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För att få ihop respondenter kombinerades ett utskick av mail till Polisen Västs
samordningscentral, snöbollsurval och med hjälp av chefer som vidarebefordrade
informationen till anställda (Skoog, 2020). Samordningscentralen hjälpte med att
vidarebefordra ett mail till samtliga anställda inom Storgöteborg. En av respondenterna
refererade till sin kollega som också ställde upp på en intervju och genom cheferna ställde
sedan ytterligare några respondenter upp på en intervju. Studiens representativitet i dess urval
gjordes i syfte för den population som ligger till grund för uppsatsen (Bryman, 2018). Valet
att enbart intervjua poliser i yttre tjänst inom det polisiära området Storgöteborg gjordes med
motiveringen att det var det mest representativa för vår studie. Samtidigt är det viktigt att
poängtera att metoden skulle kunnat vara mer representativt genom att inkludera fler
geografiskt polisiära områden (Bryman, 2018). Samtliga respondenter är anonymiserade av
flera skäl. Initialt för att erhålla så ärliga svar som möjligt i syfte att skapa bästa möjliga
underlag för resultatdelen. Därefter i syfte att säkerställa att respondenterna inte på något sätt
skulle lida men eller uppleva någon form av obehag av att ha deras identitet kopplat till de
citat som valts ut. En annan viktig anledning var att respondenterna själva insisterade på att
förbli anonyma och i syfte att värna om deras integritet. Respondenterna är anonymiserade
genom P-koderna P1-P8.

4.3 Bearbetning och analys av material
Intervjuerna spelades in genom datorer och mobiltelefoner. Som en säkerhetsåtgärd spelades
intervjuerna in med bägge elektroniska medel, ifall ljudfilerna skulle skadas eller försvinna
från någon av enheterna. Efter intervjuerna påbörjades transkriberingen. I detta stadie gjordes
en transkribering där allt förutom utfyllnadsord, reaktioner och externa ljud dokumenterades i
syfte att underlätta för läsaren och skapa bästa möjliga underlag för resultatdelen. I varje
transkribering skrevs mindre anteckningar efter varje intervjusvar om hur det kunde länkas
till teoridelen och vilka empiriska teman som kom upp i syfte att underlätta processen i
analyseringen av svaren och utformningen av resultatet.

Efter transkriberingen analyserades empirin efter de tematiska mönstren som identifierades
och utifrån uppsatsens teoretiska ramverk (Selander, 2020). Denna tematisering gav
förutsättningarna att kunna jämföra svaren från respondenterna och att kunna analysera
svaren utifrån den valda teorin för att få en djupare förståelse kring svaren. I samband med
analysen av materialet skrevs P-koderna med citaten för att redovisa för läsaren att citaten
kommer från olika personer i syfte att öka trovärdigheten. Under analysen identifierades en
röd tråd bland respondenternas svar som utgjorde uppsättningen av kategorierna. Detta i syfte
att ge läsaren en möjlighet att enkelt kunna förstå resultatet men också för att enklare kunna
återkoppla till frågeställningarna (Thornberg & Frykedal, 2019).

4.4 Etiska överväganden
Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns det primärt fyra vetenskapsetiska
huvudkrav på forskningen: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och
nyttjandekravet. Dessa utgör principerna för granskning inom samhällsvetenskaplig
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forsknings men ska även fungera som en vägledare för enskilda forskare (Vetenskapsrådet,
2002).

Intervjuerna inleddes med att redogöra respondentens roll i arbetet och att deltagandet var
helt frivilligt. Sedan lästes deras rättigheter upp i att få avbryta intervjun när de ville i syfte att
värna om respondenternas integritet och den etiska principen om deltagarens rätt till
medvetenheten om villkoren för medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Därefter efterfrågades
respondenternas samtycke att använda deras uttalanden för uppsatsen i syfte att värna om
respondenternas självbestämmanderätt i om, hur länge och under vilka villkor de deltog samt
utan påtryckningar ifall respondenten skulle vilja avbryta intervjun. Samtliga respondenter
gav oss samtycke (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna blev även informerade att
hanteringen av känsliga uppgifter skulle göras med största möjliga konfidentialitet rörande
offentlighet och sekretess. De blev även informerade om vilka som skulle få ta del av vår
transkribering och våra inspelade filer samt hur de skulle hanteras. Detta i syfte att skydda
etiskt känsliga uppgifter från att avslöjas eller att respondenternas identifikation skulle röjas
(Vetenskapsrådet, 2002). Det sista kravet handlar om att insamlade uppgifter om enskilda
individer endast får användas i forskningssyfte och inget annat syfte (Vetenskapsrådet, 2002).
Här informerades respondenterna vad som skulle göra med uppgifterna och vart arbetet skulle
publiceras i syfte att inte använda informationen till något annat än det informerade som
respondenterna gav samtycke till.

4.5 Metodreflektion
Vid intervjuerna märktes det att vissa intervjufrågor och begrepp var svårförståeliga. Det
upplevdes att det kunde existera ett gap i förståelsen mellan författarnas och respondenternas
praktiska och teoretiska kunskap om ämnet. Vissa frågor som var mer öppna gick in i
varandra och gav upprepade svar vilket ledde till beslutet att omformulera vissa frågor och att
vissa frågor togs bort under intervjuernas gång. Frågorna omformulerades på ett sätt som
gjorde dem mer lättförstådda och praktiska i syfte att underlätta respondenternas förståelse av
frågorna. En annan reflektion som gjordes var hur respondenterna reagerade på vissa frågor
då de uppfattades som känsliga. Detta var i situationer då de uttryckte att de inte ville få
polismyndighetens anseende att försämras. Detta ställde krav på att etablera ett förtroende för
respondenterna, vilket gjordes genom att vara tydliga kring dem etiska överväganden som
respondenterna fick inledningsvis ta del av. Utifrån intervjusvaren uppfattades sedan att
frågeställningar var för breda och att en avsmalning var tvunget vilket gav inspiration till de
slutgiltiga frågeställningarna.

5. Resultat
I denna del presenteras uppsatsens resultat. Detta inkluderar framför allt blockcitat från
respondenterna, men även mindre reflektioner kring citaten. Resultatet har kategoriserats
utifrån frågeställningarna: upplevelse av handlingsutrymme och hantering av
handlingsutrymme. Därefter har de teman som identifierats rubricerats under varje
frågeställning.
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5.1 Upplevelse av handlingsutrymmet
Under nedanstående kapitel kommer respondenternas upplevelse av handlingsutrymmet
redogöras. Vad som upplevs i sammanhanget innebär respondenternas självbestämmanderätt
över sin beslutsfattning ute på fältet. De teman som identifierades under upplevelse av
handlingsutrymme var stort handlingsutrymme, hur överordnade påverkar upplevelsen av
handlingsutrymmet och att lagarna begränsar handlingsutrymmet.

5.1.1 Stort handlingsutrymme

Respondenterna beskrev sin upplevelse av sitt handlingsutrymme som stort där de själva
avgör hur de vill arbeta gentemot en lägesbild. P1 förklarade att de själva har ett stort
inflytande i lägesbilden då det är de som arbetar ute och ser hur det ser ut. P2 och P3 beskrev
att ingen detaljstyrning förekommer i hur de ska arbeta men att de i grunden har lagarna att
förhålla sig till.

“Som jag upplever det är det just att jag kan angripa olika problem på ett sätt som jag tycker är
adekvata. Så jag kan konstatera vad vi har för problem och sedan hur:et kan jag forma själv. Hur vill
jag arbeta mot det här problemet? Och det har jag egentligen bäst lägesbild av som är ute och jobbar
på gatan.” - P1

“När man då åker med en kollega ut då är ju handlingsutrymmet väldigt stort egentligen, det finns
ingen detaljstyrning på något sätt egentligen. Sen har vi våra lagar och författningar att rätta oss
efter i botten.” - P2

“Väldigt stort utrymme. Om det handlar om narkotika eller trafik eller så så har vi ju vissa ramar där
vi vet att det här ska jobba emot och gör på det sättet vi anser är bästa. Så att hur vi gör det, det får vi
hålla oss inom alla lagar och riktlinjer såklart men att hur vi gör det  är vi väldigt fria att göra.” - P3

Däremot är de enligt P4 bundna i vissa situationer som exempelvis när de åker på larm och
behöver svara till larmcentralen. Vad som ska göras begränsar utrymmet men hur de ska lösa
uppgiften ligger kvar hos respondenten.

“Det är ganska stort. Hela polismyndigheten har, inte minst genom omorganiseringen 2015, så jobbar
man med medarbetardrivet arbete vilket gör att ”vad:et” ligger väl som en ram kan man säga då
utifrån dem operativa inriktningarna man jobbar med såsom underrättelse och kommunpoliser och
andra. Men själva ”hur:et”, den frågan äger man väldigt mycket. Sen om man åker på larm, ja då
lyder man ju under en ledningscentral som skickar en.” - P4

P5 förklarade att sin påverkan i arbetet är stort, och vad som är vägledande för hur
respondenten arbetar är en egen trygghet och bekvämlighet i vad som är rätt och och vad som
är fel.

“Ganska stor påverkan har jag i vad jag väljer att göra tycker jag. Ganska stor. Jag är väldigt så här
´det här är rätt och det här är fel.’ Det jag känner mig bekväm med.” - P5

P7 poängterade att detaljstyrning av polisarbetet omöjligen kan fungera i praktiken på grund
av mångfalden av situationer poliser i yttre tjänst ställs inför. Även om de arbetar efter en
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taktik anpassad för våldsamma situationer finns ingen standardisering på hur exakt ett sådant
ingripande ska gå till, eftersom varje situation är unik för sig.

“Jag tror att någonstans är det ju en detaljstyrning med att vara en polis men det är omöjligt att styra
nere på supernivå, det går inte, vi har ju ramar och regler och arbetsmetoder för allting men vi har
olika grundbastaktiker i hur vi ska ingripa i våldsamma situationer. Men som jag sade innan, det hade
varit jättebra om det fanns en standardmall men det kommer aldrig fungera för att alla situationer har
egna ingredienser som vi sade och det är omöjligt att styra det men än vad det är nu tror jag. Jag
upplever att jag har väldigt stor frihet i mångt och mycket.” - P7

Sammanfattningsvis råder enighet bland respondenterna och deras upplevelse av sitt
handlingsutrymme. Det framgår att hur poliser i yttre tjänst väljer att arbeta, avgörs i hög grad
av dem själva. Däremot bestämmer de inte alltid vad de arbetar med, eftersom
ledningscentralen kan larma polisen om brott. Graden av handlingsutrymme kan därför
variera beroende på situation.

5.1.2 Hur överordnade påverkar upplevelsen av handlingsutrymmet

Förtroendet respondenterna erhåller från sin chef beskrivs påverka hur de upplever sitt
handlingsutrymme. P1 nämnde att förtroendet från chefen skapar en större trygghet i hur P1
använder sig av sitt handlingsutrymme. P8 resonerade på liknande sätt och fastslår att det är
just närmaste chefen som avgör hur den enskilde yrkesutövaren uppfattar sitt
handlingsutrymme.

“Väldigt mycket förtroende av chefen skulle jag nog vilja säga. Att jag får just det här
handlingsutrymmet. Polisarbetet är ju definierat i lagar och förordningar sen kan man ju tillämpa
dem på olika sätt. Men det handlar om att man som polis har ett behov av det här fria
handlingsutrymmet.” - P1

“[...] jag tror det är den närmsta chefen som är den avgörande betydelsen för den enskilda
medarbetaren och hur denne uppfattar sitt handlingsutrymme.” - P8

P7 förklarade att relationen till förundersökningsledaren kan spela en roll i graden av
handlingsutrymme som erhålls eftersom förundersökningsledaren besitter annan kompetens
och andra befogenheter än vad P7 besitter.

“Vi har ju våra jourhavande förundersökningsledare som jobbar parallellt med oss, detta gäller över
hela landet. Vill jag ha vissa beslut, i och med att jag inte har förundersökningskompetens att jag får
fatta beslut själv, på husrannsakningar i folks hem exempelvis, så måste jag bolla det med dem.
Många gånger så känner man dem och de vet att jag har en bra agenda och en anledning varför jag
vill in där vilket blir då att tilliten för mig hos dem blir ju större.” - P7

Sammanfattningsvis kan förtroende från en överordnad påverka dels hur handlingsutrymmet
upplevs, dels vilka beslut respondenterna kan fatta.

5.1.3 Lagarna begränsar handlingsutrymmet

Även om respondenterna upplever ett stort handlingsutrymme, känner de sig begränsade av
lagstiftningen. I intervjuerna framkommer det att respondenterna upplever att ett större
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handlingsutrymme krävs för att kunna bekämpa brottsligheten men också för att kunna vara
till hjälp för medborgarna. Som tidigare beskrivits äger respondenterna i stor del frågan i hur
de ska arbeta men i vissa situationer inskränker lagen deras befogenheter.

“Vad jag upplever är att när jag kommer till jobbet kan jag komma med idéer på hur vi skulle kunna
fronta ett problem. Vi testar både civilt och i uniform, att komma med idéer helt enkelt och det kan
man känna ett suck över för att man vet att i lagen får vi inte göra mer än så här.” - P3

“[...] problemet är att man inte alltid har verktygen, att det blir som att man… man ber om att få en
Porsche men man betalar för en gammal Mazda. Lite så, och det behöver inte vara resursekonomiskt
utan mer kanske lagstiftningsmässigt, att det är svårt att komma i mål med dagens lagstiftning. Asså
jag arbetar för medborgarna och det är min arbetsgivare och jag har en känsla för vad medborgaren
vill att jag ska göra på ett ärende men jag kan inte alltid göra det på grund av att jag är bunden av
lagstiftning som ofta är kopplat till människors integritet.” - P8

“[...] vi har bra verktyg att arbeta med men jag tror att de hade behövt uppdateras och ändras genom
korta beslutsvägar för att ändra viss lagstiftning för att polisen ska kunna få mer verktyg att arbeta i.”
- P6

P6 förklarade också att anledningen till att de känner sig begränsade av lagstiftningen är på
grund av att brottsligheten har utvecklats samtidigt som lagstiftningen inte har det.

“Generellt så har vi en bra verktygslåda (handlingsutrymme) att arbeta i dock kan jag uppleva att
lagstiftningen som den är nu, om vi säger polislagen till exempel, vad vi får och inte får göra och det
är mycket diskussion i media också om det. Jag tror att den är lite föråldrad just för att brottsligheten
utvecklas hela tiden och de ligger hela tiden ett steg före och det är egentligen kriminella som gör att
lagstiftningen hela tiden går framåt.” - P6

P4 upplevde inte att lagstiftningen begränsar handlingsutrymmet, till skillnad från
ovanstående respondenter. I stället argumenterade P4 för att det finns lagstöd för det mesta de
gör, men bristande kunskap i lagstiftningen kan leda till att man upplever handlingsutrymmet
som mindre än vad det faktiskt är.

“Många tycker ju att det behövs många nya lagar, men vi har stöd för det mesta vi kan göra men vi är
inte alltid så kunniga i lagarna.” - P4

De flesta respondenter upplever handlingsutrymmet som stort men inte tillräckligt. Det finns
en önskan att göra mer eftersom de menar att dagens brottslighet kräver ett större
handlingsutrymme med mer befogenheter. Samtidigt lyfte även P4 att utökat
handlingsutrymme inte nödvändigtvis enbart kan lösas med utökad lagstiftning, utan att
kunskap utgör en del i förståelsen och användningen av handlingsutrymmet.

5.2 Hantering av handlingsutrymmet
Under detta kapitel kommer respondenternas hantering av handlingsutrymmet presenterats.
Det genomgående tema som framgick var att respondenterna medvetet utökade sitt
handlingsutrymme genom att tänja på regler och lagar eller genom att bryta mot de.
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5.2.1 “Man kanske använder lagstiftningen på ett felaktigt sätt.”

P4 syftade till gråzonsarbete som den sortens arbete som kan utföras inom ett
handlingsutrymme där det medvetet tänjs på reglerna i syfte att lagföra misstänkta person.
Som ett resultat av detta fanns det en risk att arbetet fortsatte utföras på ett sätt som kunde gå
emot lagen.

“Jag brukar säga att de bästa poliserna jobbar i gråzonen, det är där man fångar de fula fiskarna.
Men det är väldigt lätt att börja trampa runt i den svarta zonen och fortfarande tror man är på rätt
sida om man gått där för länge.” - P4

P2 förklarade att frustration uppstår i situationer där man vill kontrollera en persons
identifikation men där det inte finns lagstöd för det. Till följd av det vidtar P2 åtgärder som
inte är lagenliga och använder mer tvång än vad som är tillåtet då handlingsutrymmet inte
korrelerar med respondentens egna värderingar. Likt det P4 poängterade är det inom gråzonen
som handlingsutrymmets gränser tänjs på.

“Många gånger gör man saker som man kanske inte har rätt till egentligen men gör det ändå. Man
vill veta ofta kanske… man har ett dilemma kanske att man vill veta identifikationer på människor
som man träffar ute men man har inte rätt att få id på vederbörande, det kan vara frustrerande ibland.
De kanske inte lämnar vad man vill, man kanske utövar mer tvång än vad man har rätt till. Det
händer, inte så ovanligt egentligen.” - P2

P5 beskrev att magkänslan om misstanke kan vara vägledande i besluten men att P5 behöver
stretcha på lagarna för att kunna rättfärdiga sitt beslut.

“Det kanske har att göra med magkänslan om man har på känn att det finns knark i en bil, då kanske
man har en ingång som fortfarande är legal men man kanske stretchar möjligheterna för att kunna gå
in i den här bilen.” - P5

Eftersom handlingsutrymmet medför tolkningsmöjligheter på lagstiftningen, kan
lagstiftningen användas på ett godtyckligt sätt. P1 tolkar lagstiftningen på ett som utökar
handlingsutrymmet trots att det kan vara felaktigt. Även P6 beskrev likt P1 att lagstiftningen
tolkas till egen fördel för att kunna utöka sitt handlingsutrymme, trots risk för repressalier från
kontrollorgan såsom JO.

“Blir du full och dum omhändertas du för berusning men det är inte syftet med lagen. Det är ändå
någon form av sjukvårdslag. Men där står vi i polisen med ett delikat problem när vi står på [bargata
i Göteborg]. Vi vill att invånarna ska ha en lugn och trygg kväll, om någon då riskerar att förstöra
detta och bli ett problem så omhändertas den enligt lob. Det kanske inte är rätt lagstiftning, men det
underlättar vårt arbete och syftet är att underlätta för medborgarna som inte är fulla och dumma.
Man kanske använder lagstiftningen på ett felaktigt sätt.” - P1

“Sen är det också såklart hur man tolkar lagstiftningen, jag tolkar den väldigt offensivt, asså till min
egna fördel och får hellre en snärt på fingrarna eller riskerar en snärt på fingrarna av JO eller
nånting för att det är min tolkning av lagen.” - P6

P7 berättade att det kan vara svårt att arbeta inom sitt handlingsutrymme när syftet med
arbetet inte resulterar i det arbete som egentligen vill bedrivas. P7 väljer att slänga en persons
narkotika i stället för att anmäla brottet, trots att de kanske inte får arbeta på det sättet.
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Beslutet motiveras med att det kostar pengar att utföra analyser samt tar upp resurser som
annars hade kunnat avvaras till att rädda liv på gatorna. Därmed görs en prioritering inom
handlingsutrymmet som resulterar i gråzonsarbete.

“Det här är väl lite erkännande men att man tar narkotika från folk utan att skriva en anmälan på det
och det gör man ju inte i något annat syfte än att det absolut inte kommer rendera i något alls. Om
personen har flertalet öppna ärenden på sig och vi erbjuder beroendevård, det händer inte att de tar
emot det. För varje gång du väljer att ta narkotikan ifrån honom leder det till att du låser dig och
kollegan från att kunna göra nytta på gatan till att du måste sitta inne och skriva. Det kostar dessutom
samhället flera tusen kronor då analyser måste skickas till Linköping. I slutändan sitter man i en
rättssal där de kommer få underlåtelse på varje tablett jag tagit. Om jag istället kan vara ute på
gatorna och rädda liv då tar jag bara knarket ifrån dem och säger ”nu glömmer vi det” så slänger
jag det på ett lämpligt ställe. Det är ju lite jobbigt för så får jag kanske egentligen inte jobba. Där går
ju jag in i den här gråzonen där jag önskar att det fanns bättre lagstiftning. Där kan jag känna mig
bakbunden.” - P7

Majoriteten av respondenterna berättade att de hamnar i en gråzon där gränserna på
handlingsutrymmet medvetet tänjs på och i vissa fall där respondenterna avviker från
lagstiftningen och därmed handlingsutrymmets ramar. När handlingsutrymmet tänjs skapar
det utrymme för handlingar som nödvändigtvis inte alltid är lagenliga, i syfte att utföra ett
polisarbete i enlighet med vad som är fördelaktigt för dem själva men också för medborgarna.
Även om reglerna tänjs på eller åsidosätts hos de flesta respondenter, skiljer de sig åt i sina
motiveringar rörande varför de agerar som de gör.

6. Analys av resultat

Nedan kommer empirin att analyseras utifrån det teoretiska ramverk som presenterats under
teorikapitlet. Analysen kommer följa samma kategorisering som resultatet.

6.1 Stort handlingsutrymme
Samtliga respondenter beskriver att de upplever ett stort handlingsutrymme där de själva får
fatta beslut rörande hur de arbetar. Detta överensstämmer med Lipskys (2010) definition
gräsrotsbyråkrater. Även om respondenternas handlingsutrymme utgår från lagarna i grunden
finns det ingen detaljstyrning som begränsar handlingsutrymmet. Som Lipsky (2010) hävdar
är inte lagarnas syfte att detaljstyra utan snarare att ge gräsrotsbyråkrater det
handlingsutrymme som krävs för att göra professionella bedömningar i mötet med
medborgarna. P4 berättade däremot att det finns omständigheter som begränsar
handlingsutrymmet. Till följd av det begränsas deras autonomi och därmed
handlingsutrymme i situationer där de lyder direkt till överordnades direktiv, till skillnad från
det vardagliga patrullerandet där autonomin är desto högre. Med andra ord kan graden av
autonomi variera beroende på vilken sorts arbete som utförs (Lundqvist, 1988; Granér, 2004;
Granér & Knutsson, 2020). Detta kan också analyseras utifrån Lundquist (1988) förklaring av
en autonom grupp. P4:s handlingsfrihet, som i detta fall utgörs av anvisningarna från
larmcentralen begränsar polisernas handlingsförmåga. Detta kan tolkas som att poliserna
hamnar i en form av stadie där gruppen blir mer bakbundna och därmed mindre autonoma.
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Polisyrket är unikt på många sätt i mötet med medborgaren och som har ett antal
kännetecknande punkter. Det finns en önskan att standardisera vissa arbetsmoment men detta
är enligt P7 en omöjlighet. Arbetet är alldeles för komplext då varje situation är unik för sig.
Standardiseringar och förprogrammerade manualer skulle i sin tur kunna försämra
polisarbetet och potentiellt utsätta poliser för en fara i olika situationer som kräver
kontextbaserade lösningar (Granér, 2004; Lipsky, 2010). Det är även respondenterna själva
som upplever sig ha bäst koll på hur olika lägesbilder i allmänheten ser ut och vad de ska
arbeta mot. Detta styrker idén om yrkesgruppens profession och unika kunskap som är en
viktig del för det stora handlingsutrymmet. Yrkesgruppen fungerar som statens förlängda arm
och befinner sig längst ut i policykedjan. Det är i det enskilda mötet mellan respondenterna
och medborgarna som handlingsutrymmet skapas och texter verkställs (Maynard-Moody &
Musheno, 2000; Lipsky, 2010). Samtidigt ställer detta stora krav på polisens legitimitet som
offentlig institution. Det stora handlingsutrymmet behöver förvaltas korrekt för att inte skada
polisen legitimitet. P5 beskriver en bekvämlighet och trygghet i handlingsutrymmet, i vad
som är rätt eller fel, vilket är viktigt för förtroendet. Samtidigt kan detta problematiseras då
lagstiftningen och arbetsmomenten är utformade på ett sätt som gör att det kan bli svårt att
förhålla sig till en enhetlig tolkning ur ett legalistiskt perspektiv. Eftersom arbetets situationer
kräver en så stor del av den mänskliga dimensionen i beslutsfattandet finns det en potentiell
risk för skiljaktigheter av vad som anses vara rätt och fel i diverse situationer
(Maynard-Moody & Musheno, 2000; Lipsky, 2010; Granér, 2004).

6.2 Hur överordnade påverkar upplevelsen av handlingsutrymmet
Respondenterna menade att överordnades förtroende för dem spelar en roll i hur
handlingsutrymmet upplevs eftersom handlingsförmågans omfattning influeras av
överordnade, vilket kan vara förundersökningsledare eller chefer. Detta stämmer överens med
Ferreira & Medeiros (2016) förklaring i hur relationer spelar in på hur handlingsutrymmet
upplevs. Har respondenterna exempelvis samarbetat med en förundersökningsledare vid
tidigare tillfällen är det större sannolikhet att de får de befogenheter som efterfrågas, med
tanke på att förundersökningsledaren känner till deras motiv, som P7 beskrev. Även om
handlingsfriheten är stor, så är nödvändigtvis inte handlingsförmågan det beroende på
överordnades direktiv och därför kan graden av autonomi variera (Lundqvist, 1988; Granér,
2004; Granér & Knutsson, 2020). Däremot går det att problematisera i frågan om vilken
utsträckning som handlingsutrymmet påverkas. Utifrån respondenternas svar framgår det att
överordnades förtroende för dem både kan ha en betydelse handlingsutrymmets omfattning.
Som P1 gick in på hat överordnade en roll i hur handlingsutrymmet ska tolkas vilket kan
påverka den enskilde polisens uppfattning om sin egna handlingsförmåga. Förutsättningar för
den enskilde polisens yrkesskicklighet kan därmed bli påverkad av olika värderingar i hur en
överordnad ser på lagstiftningen och anser hur polisen ska arbeta gentemot lagstiftningen
(Ferreira & Medeiros, 2016).
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6.3 Lagarna begränsar handlingsutrymmet
Eftersom respondenterna inte anser att handlingsutrymmet är tillräckligt stort, orsakar det en
skillnad i hur de vill arbeta och hur de faktiskt kan arbeta. Med den nuvarande lagstiftningen
upplevs därför målsättningar de arbetar emot vara svåruppnådda då riktlinjerna de arbetar
efter inom sitt handlingsutrymme inte är tillräckliga, vilket kan ses som en målkonflikt
respondenterna måste förhålla sig till i sin yrkesutövning (Lipsky, 2010). Ytterligare en
målkonflikt som uppstår i sammanhanget med lagstiftningen är allmänhetens kravbild på
yrkesgruppen och hur dessa krav kan uppfyllas av respondenterna. Trots att P8 har en känsla
för vilken sorts förväntan medborgare har på respondentens handlade i ett ärende, tvingas
respondenten in i ett dilemma i hur mycket som går att göra för medborgarna inom lagens
ramar. Begränsningen i graden av inflytande gör P8 alienerad vilket skapar en större
separation mellan faktiskt polisarbete och vad P8 upplever vara medborgarnas önskan
(Lipsky, 2010).

Bland respondenterna uttrycks ett behov av utökade befogenheter som i sin tur skulle utöka
deras handlingsutrymme i syfte att förbättra brottsbekämpningen. Detta överensstämmer med
det mer legalistiska förhållningssättet som bygger på en lojalitet gentemot lagarna. Med hjälp
av ökade befogenheter som i sin tur utökar handlingsutrymmet skulle respondenterna kunna
arbeta mer ur ett legalistiskt perspektiv (Granér, 2004). Samtidigt skulle detta i kontrast till
det legalistiska perspektivet utöka det autonoma perspektivet. Med ett utökat
handlingsutrymme skulle kraven på polisernas yrkesskicklighet och profession öka. Det
legalistiska utrymmets gränser i vad som anses vara proportionerligt kan bli mindre tydligt,
vilket kan ge ett större vägledande utrymme för normativa och moraliska föreställningar
(Maynard-Moody & Musheno, 2000; Granér, 2004). Ytterligare ett problem kan vara
skillnaden mellan respondenternas behov av utökade befogenheter kopplat till civila
människors integritet. P8 nämner att begränsningar kan vara kopplade till människors
integritet, vilket i sin tur kan vara kopplat till mänskliga rättigheter. En intressant fråga är då
var gränsen går mellan polisens behov av utökade befogenheter och accepterad inskränkning
av medborgarnas rättigheter.

6.4 “Man kanske använder lagstiftningen på ett felaktigt sätt.”
Ett återkommande tema bland respondenternas hantering av handlingsutrymmet är en
reaktion på det begränsade handlingsutrymmet som tidigare nämndes. Samtliga respondenter
förklarar att de stundtals antingen går utanför eller töjer på handlingsutrymmets ramar.
Utifrån respondenternas beskrivning går det att analysera hur poliserna hanterar sitt
handlingsutrymme ur ett mer autonomt perspektiv. Respondenterna tenderar att tolka
paragrafer utifrån vad som passar bäst i sammanhanget. P1 nämnde att de använder sig av sitt
handlingsutrymme i syfte att ge medborgarna en lugn och trygg kväll trots att de vet att det
används på sätt som inte är syftet med lagen. Det legalistiska perspektivet överges till ett mer
autonomt perspektiv eftersom respondentens normativa och moraliska ställningstagande
utgör grunden för åtgärderna som vidtas inom handlingsutrymmet (Maynard-Moody &
Musheno, 2000; Granér, 2004). P1:s beslut att underlätta arbetsbördan kan även tolkas som
en hanteringsmekanism för att underlätta sitt arbete och på ett enklare sätt hantera situationen
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innan det eskalerar (Bekkers, Muscheno, Tummers & Vink, 2015; Baviskar & Winter, 2017).
Utifrån uppfattningen om invånarnas säkerhet och möjligheterna till att hantera dessa
används lagstiftningen utefter egen tolkning för att underlätta den eventuellt krävande
situation som kan uppstå (Lipsky, 2010). Detta kan existera på grund av en uppfattning om
motsägelsefulla texter där det finns en önskan om att värna om invånarnas trygghet samtidigt
som lagen inte räcker till. Detta kan skapa en systematik i användandet av
hanteringsmekanismen vilket riskerar att åsidosätta regelverket i syfte att kunna utföra arbetet
på ett sätt som går mer i linje med respondentens personliga värderingar (Lipsky, 2010).

Enligt P2 utökas handlingsutrymmet på ett sätt som går utanför dess gränser och därmed inte
är lagenliga. I detta fall har det legalistiska perspektivet helt åsidosatts och grunden för
beslutsfattandet inom handlingsutrymmet utgår istället från respondentens vilja. P2:s egna
intresse gentemot medborgaren utgör även ett informationsövertag eftersom de kan sitta på
ett rättsligt kunskapsövertag. Trots att respondenten använder mer tvång än vad de har rätt till
kan det bli svårt för medborgaren att utkräva ansvar, vilket stämmer överens med Lipskys
(2010) förklaring av gräsrotsbyråkraternas informationsövertag. P4 menade att en långsiktig
konsekvens av att hantera handlingsutrymmet på det sättet kan resultera i att poliserna
uteslutande handlar utifrån vad individen anser vara rätt och inte lagen i första hand.
Lagstiftningens begränsningar kan leda till att handlingsutrymmet inte längre utgörs av
rättsliga befogenheter, utan snarare utgörs utifrån sammanhanget med den individuella
klienten (Maynard-Moody & Musheno, 2000). En annan aspekt som skiljer P7 från övriga
respondenter är syftet med med sitt val. P7 berättar att resursproblem tvingar respondenten
till att bortprioritera vissa ärenden i syfte att istället vara ute och rädda liv. Övriga ärenden
blir därför inte lagförda på grund av befintliga resurser på fältet men även ekonomiska
kostnader vilket gör det svårt att upprätthålla legalistiska principer (Lipsky, 2010). Detta
moraliska dilemma faller på P7 att avgöra om mindre företeelser, som fortfarande är
brottsliga, ska lagföras eller om arbetet istället ska läggas på vad som anses vara ett viktigare
syfte, vilket är att rädda liv (Maynard-Moody & Musheno, 2000).

7. Diskussion
Detta kapitel kommer att undersöka betydelsen av resultatet. Inledningsvis kommer en
resultatsammanfattning att presenteras, vilket sedan kommer diskuteras på ett mer utförligt
sätt och med hänvisning till tidigare forskning. Därefter kommer en kritisk metoddiskussion
över det valda tillvägagångssättet. Avslutningsvis kommer slutsatsen att presenteras där
frågeställningarna besvaras och sedan ge förslag till vidare forskning.

7.1 Resultatdiskussion
Sammanfattningsvis beskrev respondenterna sitt handlingsutrymme som stort och att de
upplever en hög självständighet i hur de väljer att arbeta i praktiken. De känner sig fria i hur
de väljer att arbeta och att ingen detaljstyrning förekommer som respondenterna måste
förhålla sig till men att de måste förhålla sig till lagarna i grunden. Det finns dock situationer
där handlingsutrymmet inte är lika stort. Det kan handla om utryckning på larm som gör
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respondenterna bundna av ledningscentralens direktiv. Även överordnade uppges påverka
respondenternas handlingsutrymme. Förtroende i relationen mellan respondenterna och deras
överordnade skapar en större trygghet i hur respondenterna uppfattar sitt handlingsutrymme.
Trots att de upplever ett stort handlingsutrymme så upplevs det inte som tillräckligt stort och
lagstiftningens begränsningar orsakar en problematik för respondenterna att kunna arbeta som
de vill. Dessa begränsningar resulterar i att de stundtals medvetet går utanför lagens ramar för
att kunna uppnå en önskad effekt i sitt arbete motiverat med vad som anses vara ett högre
syfte.

Den mediala diskussionen och de politiska debatterna kring polisens handlingsutrymme och
befogenheter (SVT, 2021a; SVT, 2021b) visar sig vara aktuellt utifrån resultaten. Det finns ett
tydligt behov utifrån resultatet som visar att det nuvarande handlingsutrymmet upplevs inte
räcka till. Resultaten visar på att behoven för ett utökat handlingsutrymme existerar på grund
av samhällsutvecklingen rörande brottslighet. Samtidigt lyfter en av respondenterna att det
också handlar om kunskapen kring lagstiftningen, vilket till skillnad från den mediala
debatten inte lyfts i samma utsträckning. Resultatet styrker även de större riksdagspartiernas
polisiära punkter inför riksdagsvalet 2022. Utökade befogenheter är en aktuell punkt inför
riksdagsvalet 2022 där det också har tryckts mycket på att de nuvarande befogenheterna inte
räcker till för polisens nuvarande och långsiktiga arbete (Socialdemokraterna, 2021;
Moderaterna, 2021). Den nuvarande regeringen har beslutat om att utöka polisens
handlingsutrymme genom nya befogenheter (Regeringskansliet, 2021), och en intressant
punkt som då kan lyftas är till vilken utsträckning som polisens handlingsutrymme ska
utökas. I resultatet uttrycker en respondent att begränsningarna som existerar ofta är kopplade
till mänskliga rättigheter som berör människors integritet. Dessa krav på utökade
befogenheter från polisen behöver samtidigt vara i samklang med övrig lagstiftning kopplat
till människors rättigheter. Skulle medborgare uppleva sin integritet kränkt av statens
förlängda arm, kan förtroendet för polismyndigheten ta skada vilket i sin tur kan påverka
legitimiteten negativt för både myndigheten och staten. Samtidigt upplever inte
respondenterna att det nuvarande handlingsutrymmet räcker till och att de därmed inte kan
utföra sitt arbete på ett sätt som får en önskvärd effekt på brottsligheten, vilket också bör
vägas in i diskussionen kring utökade befogenheter (SVT, 2021a; SVT, 2021b).

Upplevelsen av handlingsutrymmet utgörs inte enbart av lagstiftningens ramar, utan även av
de relationer som råder mellan respondenterna gentemot deras överordnade, styrande texter
och medborgare. Respondenternas möjligheter att hantera handlingsutrymmet som de själva
önskar påverkas också av det förtroende överordnade har för dem. I resultatet framgår att
relationen byggs genom att bägge parter samarbetat i det praktiska arbetet sedan tidigare och
att de genom detta samarbete lärt känna varandra. En möjlig tolkning av detta kan göras
genom att relatera det till Ekmans (1999) förklaring av småpratets vikt i att bygga
förtroendefulla relationer mellan poliser och chefer. Småpratets betydelse för poliser kan
variera beroende på chefens kapacitet att skapa förtroendefulla relationer, men också den
erfarenhetsbaserade kompetens som poliser anser att chefen besitter rörande deras
handlingsutrymme. Förtroendet kan därmed ses som en förutsättning för polisens tolkning av
sitt handlingsutrymme.
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I resultatet framgår även att respondenterna tänjer på eller medvetet avviker från texter
snarare än att prata med kollegor och därigenom undersöka legala tolkningsalternativ. Detta
skiljer sig från Ekman (1999) där småpratet beskrivs lägga grunden för tolkningen av
styrande texter vilket resulterar i konkreta handlingar. I småpratet undersöks olika alternativ
men reducerar också eventuella osäkerheter som kan uppstå i hanteringen av
handlingsutrymmet. Skillnaden i resultaten skulle kunna bero på att lagstiftningen upplevs
som så pass otillräcklig att en annorlunda tolkning av den ändå inte resulterar i att
respondenterna kan hantera situationen på ett tillfredsställande sätt. Denna skillnad kan bero
på att samhällsbilden ser annorlunda ut nu jämfört med när Ekman (1999) publicerade sin
avhandling.

Ekmans (1999) resonemang kring medborgarnas relation till poliser i yttre tjänst
överensstämmer tydligt med resultatet. Respondenternas upplevelse av medborgarnas
förväntningar bedöms vara av betydelse för hur respondenterna hanterar sitt
handlingsutrymme. De förklarar att de beaktar medborgarnas bästa med sina handlingar, även
om det i vissa situationer är på bekostnad av att andra delar av lagstiftningen inte upprätthålls.
Detta kan bero på att respondenterna inte ser sig som verkställare av lagen i första hand, utan
snarare en tjänare åt medborgare. Medborgares trygghet framstår som det väsentliga, oavsett
om lagstiftningen upprätthålls och appliceras på ett korrekt sätt ur en legalistisk synvinkel.
Respondenterna väljer därmed att sätta sina egna, normativa, värderingar framför vad som är
juridiskt rätt och fel (Maynard-Moody & Muscheno, 2000). Även om det görs altruistiska
skäl och är nödvändigt i komplexa situationer som de ställs inför, är det samtidigt är inte
legalistiskt. Om respondenterna väljer att kringgå eller åsidosätta lagstiftningen för
medborgarnas bästa, är det då otänkbart att de kan tänja på lagstiftningen även i andra
sammanhang? Om så är fallet kan avståndet mellan respondenterna och lagtexten öka vilket
skapar en ytterst autonom yrkesgrupp. Samtidigt är viktigt att lyfta det faktum att dessa
perspektiv kan vara präglade av subjektiva värderingar bland respondenterna kring hur de ska
arbeta för medborgarna och vad medborgarna önskar. Det kan finnas ett behov från
medborgarna att få bukt med exempelvis kriminaliteten men en intressant del kan vara hur
det påverkar förtroendet för polisen om det skulle framgå att polisens arbetssätt inte alltid står
i enlighet med lagen eller där reglerna tänjs på.

Respondenterna beskriver att handlingsutrymmet de besitter också lämnar ett
tolkningsutrymme för hur de kan hantera situationer de ställs inför. Denna tolkning är upp till
individen att forma vilket kan skapa en variation i hur handlingsutrymmet hanteras, likt
Johanssons & Svenssons (2006) resonemang. Respondenterna beskriver även att de inte bara
tolkar lagar utifrån individuella preferenser, men också går utanför lagens ramar när de
bedömer det som nödvändigt. Detta kan kopplas till deras uppfattning kring lagens
otillräcklighet. Hade de uppfattat sitt handlingsutrymme och befogenheter som tillräckliga,
hade de kanske inte behövt gå utanför ramarna för att utföra sitt arbete på sättet de föredrar.
Ur detta avseende skiljer sig resultatet från vad Johansson & Svensson (2006) fann i sin
rapport.
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Utifrån respondenternas resultat finns det likheter med Wortley (2003) där
handlingsutrymmet inte ses som något statiskt, utan kan variera i dels olika situationer men
också kan skifta i dess perspektiv mellan ett flexibelt förhållningssätt och ett mer legalistiskt.
Det flexibla perspektivet överensstämmer till en större del då resultatet visar att situationens
kontext spelar en betydande roll i hur handlingsutrymmet används och att ett mindre
begränsat handlingsutrymme utgör en viktig del för att ha det mer flexibla utrymmet.
Betydelsen av polisernas yrkesskicklighet och profession utgörs som centralt i utförandet av
ett kvalitativt arbete. Polisyrket är unikt i mötet med människan och alla dess situationer
vilket gör det omöjligt att standardisera på diverse sätt. Däremot visar resultatet också att
respondenternas syn på det legalistiska inte handlar om ett begränsande av deras
handlingsutrymme, utan tvärtom från Wortleys resultat (2003) så föredrar respondenterna ett
större legalistiskt handlingsutrymme där det finns stöd för en större flexibilitet. Genom att
utöka deras legalistiska befogenheter skulle därmed rättssäkerheten kunna bevaras i
mångfalden av komplexa situationer. Det finns ett stort behov av ett legalistiskt arbetssätt
bland respondenterna men också ett tydligt behov av en utökad lagstiftning för att kunna
hantera diverse samhällsproblem. Detta kan tyda på en samhällsförändring och en förändring
i kriminaliteten där den nuvarande lagstiftningen inte räcker till när det kommer till de
metoder polisen vill använda i sin brottsbekämpning. Samtidigt kan ett större
handlingsutrymme vara en utmaning i att dra gränsen i vad som går under likhet inför lagen.

7.2 Metoddiskussion

Den initiala frågan som ställdes inför uppsatsen var valet av metod och om kvalitativ
forskning är lämpligt för uppsatsens forskningsfråga. Valet föll på kvalitativa intervjuer då
syftet var att fånga poliserna subjektiva syn kring sitt handlingsutrymme och dess hantering.
Samtidigt övervägdes möjligheten att skicka ut enkäter för att få en annan bild av svaren men
detta hade i sin tur inte kunnat ge den kvalitativa bild som framkom genom intervjuer
(Thornberg & Fejes, 2019). Syftet med antalet respondenter var att nå en tillförlitlig mättnad i
de svar de uppgav. Ett större antal respondenter hade kunnat ytterligare förstärka resultatet
och tillförlitligheten men också potentiellt ge en annan syn vilket i sin tur hade varit
intressant att ställa emot och jämföra för resultatet och diskussionen. Ur ett forskningsetisk
hänseende är det viktigt att säkerställa det samtycke och de övriga principer som garanterades
respondenterna. En viktigt punkt var att respondenternas identitet inte på något sätt skulle
röjas. Samtidigt går detta att ifrågasätta till viss del genom den yrkes-geografiska avgränsning
som gjordes i samband med arbetet (Thornberg & Fejes, 2019).

Valet av teorierna motiverades med tanken på poliser som gräsrotsbyråkrater och samtidigt
som en eventuell autonom grupp med tanke på arbetets utformning. Teorierna har ansetts vara
hjälpande i att se hur respondenterna kan ses som gräsrotsbyråkrater utifrån deras upplevelse
och hantering av sitt handlingsutrymme. Den andra intressanta delen som teorierna lyckades
fånga var hur skiftet mellan ett legalistiskt och ett mer autonomt perspektiv och hur detta kan
förklaras. Samtidigt är Lipskys teori (2010) först publicerad 1980 vilket går att ifrågasätta i
dess aktualitet. Senare forskning inom ämnet hade kunnat bidra med en mer nyanserad bild
kopplad till samhällsutvecklingen. Valet av en annan teori hade också kunnat ge ett annat
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perspektiv på uppsatsens syfte vilket hade kunnat vara intressant att analysera. Ett exempel på
det är att undersöka frågeställningarna ur ett maktperspektiv eller ur ett
policyimplementerande perspektiv (Thornberg & Fejes, 2019).

En annan viktig del under uppsatsen gång har varit strävan efter objektivitet, men som kan
vara svårt inom kvalitativ forskning. Den förförståelse som författarna har med sig in i arbetet
kan påverka själva utformningen av datainsamlingen och analysen. Olika erfarenheter,
diverse perspektiv och teoretiska referensram kan vara olika former av förförståelse (SBU,
2020). Detta är något som har aktivt beaktats under hela uppsatsens gång för att kunna vara
så objektiva som möjligt (SBU, 2020).

Uppsatsen resultat går inte att bedöma som generaliserande gentemot populationen på grund
av det begränsade urvalet som endast tillhör polisområdet Storgöteborg. Med andra ord är
inte respondenterna representativa för en större population (Bryman, 2018). En annan
anledningen till den bristande generaliserbarheten är möjligheten till att replikera samma
undersökning. Eftersom uppsatsen är väldigt bunden till författarnas perspektiv och
tolkningar blir det svårt att återspegla samma studie vid ett annat tillfälle (Bryman, 2018).
Däremot går det att generalisera gentemot teorin till viss del. Detta på grund av den teoretiska
kopplingen och de teoretiska slutsatserna som det enklare går att generalisera (Bryman,
2018).

7.3 Slutsats

Den första slutsatsen som dras är att poliser i yttre tjänst upplever ett väldigt stort
handlingsutrymme där de själva har en väldigt stor påverkan i hur de önskar arbeta och hur de
tar sig an diverse arbetsmoment. Poliserna upplever att det förekommer en väldigt liten
detaljstyrning vilket ger utrymme för det stora handlingsutrymmet men att direktiv från den
operativa centralen kan begränsa handlingsutrymmet genom specifika arbetsuppdrag. Även
relationen till överordnade utgörs vara en viktig del i upplevelsen av handlingsutrymmet.
Samtidigt framkommer det att handlingsutrymmet inte upplevs vara tillräckligt och att den
nuvarande lagstiftningen kan upplevas som begränsande i deras arbete. Det teoretiska
tillämpade bidraget av slutsatsen är att poliserna i yttre tjänst kan ses som gräsrotsbyråkrater
där ett stort handlingsutrymme utgörs vara en nödvändighet. Samtidigt ses poliserna som
både legalister och autonoma i sin yrkesutövning samt att det kan skifta i diverse situationer.

Den andra slutsatsen som dras är att poliserna hanterar sitt handlingsutrymme, som de
upplever som begränsat, genom att medvetet begå handlingar som de inte har stöd i lagen för
eller tänja på reglerna i syfte att utöka sitt handlingsutrymme. Anledningen till varför de
medvetet utökar sitt handlingsutrymme utgörs av diverse personliga värderingar som ligger
till grund för deras beslut. I relation till den tidigare forskningen och ur ett mer
utomvetenskapligt perspektiv kan detta ses som ett fynd i polisens hantering av deras
handlingsutrymme. Resultatet kan ge en bättre förståelse i hur polisen hanterar sitt
handlingsutrymme när det inte upplevs som tillräckligt.
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7.4 Vidare forskning

Vid en vidare forskning inom samma område hade en annan metod varit intressant att
använda för att kunna fånga ett större perspektiv kring hur poliserna både upplever och
hanterar sitt handlingsutrymme. Förslagsvis hade en enkätundersökning varit intressant där
fler polisiära områden inkluderas. Även en jämförelse mellan olika polisiära områden hade
varit intressant att undersöka om det finns någon skillnad mellan olika områden, både
områden som är lika i demografiska aspekter men även jämfört med områden som är olika.
En annan tanke är att undersöka vidare kring hanteringen av handlingsutrymmet ur ett mer
rättsligt perspektiv. Här hade det kunnat vara intressant att se i vilken omfattning som lagar
används i annat syfte eller där poliser går utanför deras befogenheter genom att undersöka hur
lagstiftningen används genom att kolla på olika beslutsunderlag. Ytterligare en form av
undersökning hade kunnat centrera kring polisreformen 2015. Förslagsvis hade en
jämförande fallstudie kunnat genomföras där en grupp respondenter varit verksamma innan
reformen, och den andra påbörjade sin yrkesutövning efter reformen infördes. Därefter kan
analyser göras av reformens påverkan av handlingsutrymmet samt hur framtida reformer kan
ta lärdom av den.
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Bilaga 1: Intervjufrågor

Bakgrund
Hur länge har du arbetat som polis?
Hur länge har du arbetat i yttre tjänst?
Vilka är dina arbetsuppgifter?
Hur kan en arbetsdag se ut?
Vilka lagar är det som styr dig och som du behöver förhålla dig till?

Handlingsutrymme - Upplevelse
Vilken grad av handlingsfrihet för att kunna påverka och besluta upplever du dig ha i arbete?
Vilka faktorer påverkar dig och dina val inom ditt handlingsutrymme? legalitet, moral, etik,
normer, erfarenhet exempelvis
Vilken påverkan har kontrollinstanser på ditt arbete?
Vilka för- och nackdelar upplever du med ditt handlingsutrymme i din roll som polis?
Upplever du att du tolkar handlingsutrymmet på ett annat sätt än dina kollegor?
Upplever du någon skillnad på hur du skulle vilja bedriva ditt arbete och hur du kan bedriva
ditt arbete?

Handlingsutrymme - Hantering
Hur hanterar du vilka val du fattar inom ditt handlingsutrymme i situationer då det inte är
tydligt vilken lagstiftning/paragraf som kan användas?
Hur hanterar du vilka val du fattar i ditt arbete i olika situationer?
Hur hanterar ditt handlingsutrymme i uppdrag du blivit tilldelad där du har flera
arbetsmetoder att välja mellan?
Vilken påverkan har förkunskap om ett ärende på ditt sätt att hantera situationen?
Hur påverkas din hantering av ditt handlingsutrymme i relationen med en klient och dennes
agerande/beteende?

Autonomi
Vilken påverkan tycker du ramlagar, regler och andra styrande texter har på ditt
handlingsutrymme?
Vad upplever du begränsar ditt handlingsutrymme?
Hur hanterar du skillnaden mellan formella regler och discipliner och situationsstyrt
handlande?
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Avslutningsvis
Är det något du vill tillägga?
Har du några frågor?
Finns det möjlighet att vi kan kontakta dig vid följdfrågor?
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