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Förord

Ett förord hör till det svåraste att skriva, men samtidigt väldigt en
kelt. Svårt för att man är rädd för att glömma att tacka någon, eller
för att man är osäker på hur förordet skall skrivas. Skall man skriva
personligt, använda någon metafor eller vara helt formell? Enkelt
för att förordet hör till det sista som skrivs. Skriver man på förordet
betyder det förmodligen att övriga avhandlingen börjar bli färdig.

Några vanliga metaforer som används för avhandlingsprocessen
är att likna den vid en resa, en graviditet eller ett maratonlopp. För
mig passar den inte riktigt på någon av dem, eller kanske på alla.
Visst har det varit en resa, men med många små stopp och utan en
klar destination. Visst har det även varit en graviditet, men med
oklar längd och där tillväxten skett utan normalkurvor. Dräktig
hetsperioden för avhandlingar anses numera vara fyrtioåtta måna
der. I mitt fall gick jag i så fall över tiden några månader. Det har
också varit ett maratonlopp, där det ibland känts som om man
sprungit sista milen flera gånger.

Tack till min handledare Nils Brunsson, som stödde forsknings
processen på sitt sätt. Särskilt i slutet var engagemanget stort och
uppriktigt. Men den största piskan höll jag i själv...Tack till Staffan
Furusten, som tog sitt vikariat för Nils på fullaste allvar och agerade
"barnmorska" i slutet. Boken blev bättre med din hjälp!

Det fmus naturligtvis många andra som jag skulle vilja passa på
att tacka, och som på olika sätt bidragit till min forskningsprocess.
Från början: Rolf Lind, som under min studietid fick mig att inse
min egen förmåga. Ditt stöd har varit viktigt. Kerstin S-A, som
först rekryterade mig till Score, och fick mig att inse villkoren i
forskarvärlden. Anders Forssell, som delat tankar, forskningsintres
se och arbetsrum med mig. Hoppas det blir många samarbeten och
projekt framöver. Göra1,} Sundström, som varit rumskamrat, dis
kussionspartner och lunchsällskap. Dags för något nytt tips? David
Lerdel1, som jag haft bra diskussioner och tankeutbyten med. Din
humana inställni11:g behövs! Rune Premfors, som ständigt varit en



trygghet. Bengt Jacobsson, som funnits där i bakgrunden och som
bor "på rätt sida stan". Jag ser fram emot det framtida samarbetet.

I övrigt vill jag tacka Bengt Stymne i avhancllingskommitten
för kloka synpunkter och alla kolleger på Score: Apostolis, Ingrid,
Asa, Renita, Göran A, Ann, Magnus m.fl. och f-sektionen: Gudrun,
Mats, IZarin S-N, Ebba, Anna-Maria, Adam, Susanna, Karin, Roger
m.fl., och sist, men allra viktigast, vill jag tacka min familj som på
mint mig om vad som är viktigast i tillvaron. Helene, utan ditt stöd
hade det aldrig gått. Jag är priviligierad. Tack Helene, Emma, Ivar,
Hilda, Ture, Maja och AgnesI

Södertälje i november 2004
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Kapitel 1

Nödvändigt ont eller olja i maskineriet?

Den här boken handlar om den ökande administrationen i moderna
organisationer. Det är ett fenomen som uppmärksammats inom
flera områden på senare tid, bl.a. inom skolan, sjukvården och poli
sen. De flesta menar att administration är något negativt, men att
en viss del måste finnas för att organisationer skall fungera. Det är
ett nödvändigt ont, men samtidigt ett slags smörjmedel i organisa
tioners maskineri. Ofta anses att en ökande administration leder till
ineffektivitet, och att det administrativa arbetet skall minimeras för
att produktionen inte skall störas. Men trots detta verkar administ
ration och administrativt arbete vara något statusfyllt att arbeta
med. Att vara chef, analytiker, revisor eller konsult tycks värderas
högre än att vara snickare, vårdbiträde eller brevbärare.

Inom den tidiga forskningen om organisationer var administra
tion ett huvudbegrepp. I själva verket benämndes forskningsområ
det för"den administrativa vetenskapen", och forskarna sökte teo
retiska defmitioner och förklaringar till administrativ förändring
och tillväxt. Men trots att det blivit mer statusfyllt att arbeta med
administration så har frågan försvunnit från den moderna organisa
tionsforskningens agenda. Idag används nästan inte administration
som teoretiskt begrepp och sällan som huvudbegrepp i organisa
tionsstudier. Det saknas modern forskning om administration och
det fmns inte heller någon enhetlig deflnition av begreppet.
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Att administration är ett praktiskt uppmärksammat fenomen med
tvetydig innebörd, och idag ett bortglömt och förbisett teoretiskt
begrepp, gör det intressant att diskutera frågan om varför administ
rationen i moderna organisationer ökar. I denna bok används poli
sen som ett fall för att diskutera administration och administrativ
förändring, och diskussionen som följer grundar sig på ingående
studier om utvecklingen av polisens organisation i Sverige sedan
den blev statlig i mitten av sextiotalet. Frågan är i högsta grad ange
lägen att ställa.

Låt mig nedan visa på en aktuell q.ebatt om polisen som förts i
svensk media. Under 2003 gjorde TV2:s nyhetsprogram Rapport en
serie reportage om den svenska polisen under rubriken "Rapport
granskar polisen". Granskningen var kritisk och satte ljuset på olika
problem i polisens arbete och organisation. I ett av inslagen som
sändes den 5:e december lät det på följande vis:

"Det är alltfiir mångapoliser som .ryssiar med allt annat än polisarbete" (An
ders Bergstedtj polis).

En intern utredning o'ord av stockholmspolisen visar att en femtedel av arbets
tiden går åt till s.k. intern verksamhet. Det handlar bLa. om personalfrågor,
arbetsmi!jiiarbete, utvecklingssamtal och brottifärebyggande arbete. Anders
Bergstedt harJobbat som polis i fyrtio år och han menar attpolisen satsat allt
mindrepå brottsbekämpning (Nyhetsuppläsaren).

"Om det var så att hälften av alla poliser som .ryssiar med annat skulle återgå
tillpolisarbete så skulle man inte behiJ'va några nya poliser. Ekonomin skulle
gå ihop och alla skulle vara nijjda" (Bergstedt).

"Det man kan se är attpolisbristen är katastrofaL Vi får alldeles fiir lite re
surser av regeringen och Thomas Bodstriim. Det vi ser tydligt av den här under
sökningen å"r att det ärpoliser som nu gö'r arbete som civilanställda borde glira"
(Kristina Axen-Olin, polisstyrelsens ord/ärande i Stockholmspolismyndighet).

''Polisorganisationen hållerpå att konsumera sin egen verksamhet. Man är så
upptagen med att organisera den hå'r verksamheten att det snart inte finns någ
ra personer ute på fältet som man i en materiell och fysisk mening behiJ'ver or-



ganisera - fär att alla kommer attJobba med organisationsfrågor" (Leif GW
Persson).

Enligt Stockholmspolisens egen utredning går det 52 tjänsterfiir facklig verk
samhet. Under posten intern verksamhet jo"rsvinner 260 tJänster. Där ingår
bLa. JOämstålldhet och gä"nstenära idrott... RPS tidredovisningfär hela landets
poliser visar att så mycket som 40 % av polisens arbetstidgår åt till annat än
att lösa brott (Nyhetsuppläsaren).

'1ag upplever attfäifallet biiryade samtidigt som närpolisreformen infärdes. Då
monterade man ned stora delar av kriminalpolisverksamheten och det blev
trendigt. Trender fick styra polisverksamheten och det har varit en katastrof'
(Bergstedt).

"Ofta stämmer man bara in i det där ganska gnälliga och enfaldiga gatet om
att de ska få mera pengar. Det är fullkomligt meningslöst att sticka åt dem
mera pengar om det bara ska generera fler byråkrater. Man löser ingen var
dagsbrottslighetpå det viset" (persson).

(Utdrag ur ett inslag i en reportageserie i TV2:s nyhetsprogram
Rapport under rubriken "Rapport granskar polisen". Inslaget sän
des 031205)

Administration som generellt problem

Polisen är ingalunda ensam om problemet med administrativt arbe
te. Tvärtom verkar det administrativa arbetet växa i komplexa or
ganisationer. Särskilt i den offentliga sektorn fmns tecken på 'att
administrationen håller på att tränga undan de arbetsuppgifter och
åtaganden som är dess egentliga uppgift. Förutom poliser som rap
porterar och redovisar, fyller sjuksköterskor i blanketter och kvali
tetsredovisningar och lärare utvärderar och planerar samtidigt som
deras chefer försöker styra, kontrollera OCll leda sina respektive
verksamheter. Följden blir att brottsutredningar läggs på hög eller
avskrivs, vårdköerna växer och undervisningstinlffiarna minskar i
brist på tid och resurser. Detta sker trots att man som aldrig tidiga
re förr för att komma till rätta med problemen inför nya system för

9



10

styrning, nya datasystem och anlitar fler konsulter i en ständigt
ökande jakt på effektivitet och rationalitet.

IZonsekvensen av effektivitetssträvandena tycks paradoxalt nog
bli ett svåröverskådligt administrativt lapptäcke som sysselsätter allt
fler och tar upp allt mer av de offentligt anställdas arbetstid. Det
förekommer allt oftare rapporter om att det administrativa arbetet
tycks öka på olika håll i den offentliga sektorn, it~te minst från dem
som anser sig ha blivit drabbade. Följande citat illustrerar detta för
hållande:

"Offentlig sektor har generellt en onö"digt dyr administrationsapparat. Jag vill
hå"vda att det är den dyra administrationsapparaten som måste efftktiviseras
för att vi ska ha en chans att behålla vä!färden när arbetskraftsbristen blir ett
faktum" (Håkan Petersson, Cap Gemini Ernst & Young i Dagens
industri 031223)

"Samhället har inte råd med att allt mer av betald tid ägnas åt annat än pro
duktion av gäenster" (Ingemar Westit~, ekonomidirektör Gävle kom
mun i KommunAktuellt nr 37/2003)

"Planering, dokumentation, utvå"rdering och uppfo/jning tar orimlig tid. Om det
blir kris måste vifå mij;ligheter attprioritera, skära bort sådant som kommer i
andra hand" (Carl-Olof Bengtsson, kommunalråd i Växjö, DN
031229)

"Pö"" bestod min arbetsdag av 80 %Juridik och 20 % kontorsgö"romå~ nu år
det tvärtom. "
(Kammaråklagare Gösta Vult von Steyern i Göteborg om åklagar
väsendet, DN 970226)

Förutom klagoropen från personal i offentliga verksamheter som
ser sig bli överhopade av administrativt arbete, fmns det också
tecken på en ökande marknad för företag som specialiserar sig på
administrativt arbete, exempelvis bemannings- och rekryteringsfö
retag, revisionsbyråer och olika typer av konsulter.

Den första frågan som dyker upp är om det är möjligt att mäta
och uttala sig om hur mycket administrationen ökar. Det går t.O.ffi.
att fråga sig om det verkligen är så att den växer. Försök att mäta



administrationen har gjorts ett flertal gånger. Statskontoret mätte
myndigheters internadministration i början av åttiotalet på uppdrag
av regeringen, det s.k. INKA-projektet (Statskontoret 1983). Stats
kontorets mätning baserades på en klassificering av arbetsuppgifter
som sedan prissattes. På så vis kunde man räkna ut hur mycket
myndigheternas interna administration kostade. Man kom fram till
att andelen administration låg mellan 15-30 % av organisationens
kostnader. Det konstaterades samtidigt att det var svårt att komma
fram till någon generellt gällande modell då verksamheterna var så
olikartade.

Lane m.fl. (1986) gjorde en mätning av administrationen i of
fentlig sektor på uppdrag av ESO (Expertgruppen för studier i of
fentlig ekonomi). De studerade tiden från andra världskriget fram
till 1983 och fann i vissa fall en ökning av administrationen på över
100 %. I studien användes genomgående personalstatistik för att
räkna ut förhållandet mellan den s.k. linjen och staben i organisa
tionerna. Problemet med deras mått är att de räknade antal anställ
da i olika personalkategorier, vilket gör att en eventuell omfördel
ning av administrativt arbete blir osynlig. Den undersökta perioden
sammanfaller också med den stora expansionen av offentlig sektor.

Socialstyrelsen gjorde en mätning av omfattningen av administ
ration i vården och kom fram till att ca 20 % av arbetstiden använ
des till detta (SoS 2000). Till administration räknades sådant som
journalföring och indirekt patientarbete samt IT-arbete. Det senas
te, mer ambitiösa försöket, att mäta administrationen har gjorts av
Komrev1 på uppdrag av flera landsting. Med hjälp av ett eget fram
taget verktyg har man genomfört studier av läkares och sjukskö
terskors tidsanvändning. Dessa visar att båda grupperna använder
allt mer av sin tid till administration (Komrev 2002). Läkarna an
vänder enligt Komrevs sätt att mäta mellan 30-50 % av tiden till
administrativt arbete. Studierna visar också på ett allt större missnö
je med arbetsmiljön hos dessa grupper där stress är ett ökande

1 I<omrev. Kommunernas revisionsbyrå, är specialiserad på revisioner av kommuner och
landsting. Komrev är ett dotterbolag i revisions- och konsultkoncernen ÖrlingsPricewa
terhouseCoopers.
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symptom. Komrevs mätningar har fått stort gensvar då de sätter
fmgret på en situation som många känner igen inom vården.2

Samtidigt som det fmns tecken på en ökning av det administra
tiva arbetet har det skett stora neddragningar av den administrativa
personalen på många håll. Det är en vanlig åtgärd i stora organisa
tioner, att man rationaliserar eller "skär i" administrationen. Ofta
motiveras sådana åtgärder med att enheter slås samman i strävan
efter s.k. synergivinster eller att man tar bort överkapacitet eller
"slack" i organisationen. Inom den statliga förvaltningen har en ut
vecklingstrend de senaste åren varit renodling (premfors m.fl.
2003). Renodling innebär att man försöker koncentrera organisa
tionernas arbetsuppgifter till kärnverksamheterna. Några delar i
renodlingen är utläggning av vissa delar på entreprenad, bolagise
ringar och nedskärningar av administrativ personal. Inom den stat
liga förvaltningen har personalminskningarna varit omfattande un
der den senaste 10-15 årsperioden. Statskontorets årliga skrift om
förändringar i staten uttrycker orsaken till en stor del av personal
minskningarna på följande sätt:

"Andelen deltidsgä·nster har ljunkit inom alla statliga verksamhetsområden
under 1990-talet. Huvudfo"rklaringen blir ligga i att arbetsuppgifterna inom
staten ändrat karaktå·r genom datoriseringen. Många sekreterar- och assistent-
funktioner har fo"rsvunnit, som tidigare gjordes av deltidsanställda kvinnor.
Den tiden ärfo"rbi när handläggaren går till en sekreterare med ett handskrivet
manus som ska skrivas ut. Uppskattningsvis kan en treefjedel av nedgången i
antalet statsanståIIda under 1990-talet fo"rklaras av att assistent- och konto
risttJänsternafo"rsvunnif' (Statskontoret 2000).

Totalt var antalet anställda i staten 204 100 personer (helår) år
1999, en minskning med 13 % sedan 1990. Alltså menar man att
närmare 9 000 årsarbetskrafter går att hänföra till att sekreterar
och kontoristtjänsterna försvunnit. 3 Samtidigt har utbildningsnivån
höjts. Man räknar med att andelen akademiker har ökat med 20 %

under decenniet (s. 118). En utvecklingstrend är alltså att personal-

2 Komrevs studier uppmärksammades i flera media t.ex. DN, Läkartidningen och Lands
tingsvärlclen. Man arrangerade även ett symposium på Läkarstämman 2003 som tog upp
frågan.
3 9000 årsarbetskrafter är ca en tredjedel av den totala minskningen av statsanställda mel
lan 1990-1999. Siffror från Staten i omvandling (Statskontoret 2000).



kategorier som traditionellt sysslat med administration minskar
samtidigt som det [mos uppfattningar och indikationer på att det
administrativa arbetet ökar, åtminstone för vissa grupper.

Vaifo"r är administration ettproblem?

Polisen verkar alltså inte vara ensam om att uppleva problemet med
en ökande administration, utan det är ett generellt upplevt problem.
Detta leder till reaktioner från personal som anser sig ha blivit
överhopade av administrativa arbetsuppgifter, ibland så till den
grad att det egentliga arbetet får stå tillbaka. Denna utveckling upp
levs som negativ då en vanlig uppfattning om administration är att
det handlar om mer eller mindre onödigt pappersarbete.

Samtidigt blir vissa administrativa arbetsuppgifter som redovis
ning, uppföljning, ledning och styrning allt viktigare. Organisationer
satsar allt mer resurser på olika slags ledningssystem och styrmodel
ler, anlitar konsulter och revisorer och fåster stor vikt vid hur in
formation och presentationer ser ut. Den ökade vikten vid admi
nistrativt arbete visar sig också i att det verkar vara eftersträvansvärt
att utbilda sig till administrativa yrken. Den företagsekonomiska ut
bildningen, som innehåller utbildt1icg om administrativa tekniker
och metoder, har t.ex. vuxit rekordartat på våra universitet och
högskolor, och är idag den ojämförligt största. Detta är en para
doxal situation, att administrationen skall vara så liten som möjligt
och t.o.m. kan skäras bort vid rationaliseringar samtidigt som den
tycks bli allt viktigare och mer statusfylld i organisationer.

Sätts frågan om administration in i ett större perspektiv handlar
det om grundläggande samhällsteoretiska spörsmål. I förlängningen
handlar det om vad det ökade administrativa arbetet får för konse
kvenser. Den klassiska frågan handlar om organisationers effektivi
tet. Vad händer med effektivitet och produktivitet när det administ
rativa arbetet ökar? Ur arbetsmiljäsynpunkt kan man fråga sig om
det t.ex. är möjligt att koppla det ökande antalet arbetsuppgifter (av
dem en stor del administrativa) som t.ex. vårdpersonal, lärare och
poliser utför, till sjukskrivningar, stress i arbetslivet och utbrändhet?
Ur demokratisynpurlkt kan man ställa sig frågan om administrativa
rutiner tränger undan andra typer av besluts- och samordningsme
kanismer. Byggs t.ex. lösningar in i datasystem som istället skulle
vara öppna för samtal eller demokratiska rådslag? Att förstå och
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förklara administrativ förändring är således av stor samhällelig vikt,
inte minst för det praktiska arbetet i organisationer.

Syfte och forskningsfråga

Så här långt kan några slutsatser dras av sammanfattande karaktär.
Administration upplevs vara ett ökande fenomen i moderna organi
sationer, trots att ambitionen oftast är att skära ned på den. Det
verkar också ha blivit mer statusfyllt att arbeta med administration,
trots att begreppet omges av negativa föreställningar. I den moder
na organisationsforskningen har begreppet nästan försvunnit trots
att det länge tillhörde forskningens kärna. Administration är således
både ett praktiskt och teoretiskt begrepp. Det har också visat svårt
att mäta omfattningen av den. Administration är alltså ett praktiskt
uppmärksammat fenomen men teoretiskt ouppmärksammat. Syftet
med denna avhandling är att utifrån dessa spänningar, eller para
doxer, undersöka den administrativa förändringen i moderna orga
nisationer.
. Avhandlingens mer preciserade forskningsfråga handlar om vil
ka drivkrafter som fmns till den administrativa förändringen. En
allmän iakttagelse är att administrationen ökar, men utan att det
fmns några systematiska studier om denna ökning förutom ett antal
spridda mätningar där man defmierat begreppet på olika sätt OCll
använt olika metoder. Mot bakgrund av detta lyder avhandlingens
forskningsfråga:

Vaifo"r ö"kar administrationen i moderna organisationer?

För att kunna diskutera drivkrafter och förklaringar till administra
tiv förändring måste man emellertid ställa sig två mer grundläggan
de frågor om vad som menas med administration och hur den för
ändras. Det behövs, för det första, en ordentlig utredning om be
greppet administration eftersom begreppet är mångtydigt och an
vänds på olika sätt utan en enhetlig defmition. Med en sådan preci
sering av begreppet fmns det sedan, för det andra, möjlighet att
studera hur den administrativa förändringen ser ut i praktiken. Där-



för måste administration studeras empiriskt för att kunna ge svar på
vad som orsakar förändring.

Mitt studieobjekt är polisen. Anledningar till att jag valt polisen
är att det är en intressant, viktig och aktuell organisation där det
dessutom förekommit kritik mot det administrativa arbetet (se in
ledning). Några vägledande frågor är om det så att poliser admini
strerar mer eller syns det administrativa arbetet tydligare i polisen
än i andra organisationer? Hur ser det administrativa arbetet ut i
polisen och hur har det förändrats? Polisen blir alltså ett exempel
på administrativt arbete i organisationer. I det följande skall jag dis
kutera på vilket sätt tidigare studier om administration ger klarhet i
forsknings frågan. Jag skall också specificera vad som behövs göras
ytterligare för att kunna uttala sig om varför administrationen för
ändras och ökar i organisationer i allmänhet och polisen i synner
het. Först skall jag diskutera vad som menas med administration.

Vad är administration?

De flesta har en uppfatt1Ung om vad administration är. De flesta
vet också var administrationen håller hus och vem som administre
rar. Många har även en klar uppfatt1Ung vad de tycker om administ
ration. En slumpvis utvald människa på gatan skulle förmodligen
svara att administration är en massa pappersarbete som görs på
kontor av sekreterare. Samma slumpvist utvalda människa skulle
kanske också tillägga att det där pappersarbetet inte är något riktigt
arbete som att bygga hus eller operera sjuka. Men administration är
mer än pappersarbete som görs på kontor av sekreterare och admi
nistration är i sig inget normativt gott eller ont. Jag skall närma mig
begreppet genom att diskutera betydelser av administration som
kommer till uttryck i några centrala och välspridda källor.

Enligt Svenska akademiens ordbok har administration ett par
delvis olika betydelser. Den första betydelsen skulle kunna översät
tas med förvaltning i meningen att förvalta något. Administration
är då något som görs, man administrerar. Den andra betydelsen av
administration är helt system av organisationer eller ämbeten. Ex
empel är då man talar om USA:s regering som "Clinton- eller
Bushadministrationen". Detta språkbruk motsvarar betydelsen att
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administration är lika med substantivet förvaltning. En titt i eng
elsk-svenska lexikon ger vid handen att en direkt översättning av
begreppet administration är regi, styrelse, förvaltning.

Sammansättningar av ordet kan enligt ordboken vara administ
rationskostnad, administrationspersonal och aclministrationssystem.
En person som arbetar med administration kallas administratör,
den som administrerar. Ett mer utförligt resonemang om administ
ration fmns iNationalencyklopedin (NE). Där defmieras administ
ration som... :

"... de metoder och tekniker som ledningen använderfo"r att styra och kontrol
lera en verksamhet; kan å"ven beteckna galva organisationen i form dels av
gänstemän) dels av reglementen och andra formella fo"resknfter som hjalper led
ningen styra och kontrollera verksamheten" (NE 00-05-15, Internetuppla
ga).

Enligt NE är alltså administration i första hand olika slags verktyg
som ledningen kan använda sig av i syfte att leda (styra och kontrol
lera) en organisation. Administration blir enligt denna betydelse
konkreta aktiviteter som utförs. Andra betydelser av begreppet som
anges i NE är underordnade den första och betecknar den som ut
för aktiviteterna (~änstemännen) eller de produkter som kommer
ut av aktiviteterna (reglementen, föreskrifter).

Ordböckernas användning av administration överensstämmer
ganska väl med den vardagliga praktiska betydelsen av begreppet,
att administration handlar om konkret, rutinmässigt kontorsarbete.
Exempel på sådant är olika typer av skrivarbete och hantering av
papper som diarieföring och arkivering. Ofta förekommer admi
nistration i sambal1d med personaladministration eller ekonomiad
ministration och då handlar det om löneutbetalningar och budget
arbete. En grundbok i ämnet admi.tlistration som används inom
den kommunala vuxenutbildningen (Lindstrand m.fl. 1984) be
handlar i tur och ordning organisation, kommunikation, ADB, pla
nering, budgetering, personalpolitik och arbetsrätt. I boken före
kommer också ett slags defmition av begreppet. Man skriver att:

''Fiir att en verksamhet ska fungera effektivt krävs att ledningen planerar, or
ganiserar, motiverar, leder, samordnar och kontrollerar. Det kallas administra-



tion och innebär styrning av verksamheten. Det administrativa arbetet avser
egentligen inte bara styrningen utan också kontorsproduktionen inom verksam
heten" (ibid, s. 72).

Man menar alltså att administration både är det praktiska kontors
arbetet och den övergripande processen styrning. Detta skiljer sig
från Nationalencykiopedins defmition där administration är "tekni
ker och metoder" i syfte att styra verksamheten.

I platsannonser då administratörer söks nämns några olika ad
ministrativa områden i den ofta korta arbetsbeskrivningen. När
man sökte en administrativ chef till Regeringskansliet angavs föl
jande ansvarsområden: budget och redovisning, personal och sä
kerhet, fastighetsförvaltning, protokoll och rättsärenden, IT, sam
band och arkiv, arbetsrättsliga frågor, personalvårdsärenden, in
köps- rese-, ersättnings- och bidragsärenden samt arbetsledning på
det administrativa området (Regeringskansliets webbplats). Det ser
liknande ut i andra platsannonser, och ofta skall en administrativ
chef vara "spindeln i nätet", "ha ordning och reda" samt kunna
motivera de anställda.

I Socialstyrelsens utredning om administrationens omfattning
inom hälso- och sjukvården defmierades administration brett (SoS
2000). Där sägs att administration är allt som inte rör det direkta
patientarbetet inklusive rondarbete. Till administrativt arbete hör
enligt utredningen dokumentation av patientjournaler, konsultation
med annall personal, utfårdande av recept och intyg samt kvalitets
arbete, ekonomiska rapporter, kontakter med andra myndigheter
och deltagande i intern utbildning och sammanträden (ibid, s. 3).

Går man så vidare till forskningslitteraturen visar det sig snart
att det inte, liksom är fallet med de flesta andra begrepp som an
vänds inom vetenskapen, fmns någon entydig, allomfattande defmi
tion av administration. Ett traditionellt sätt att ge begreppet inne
börd är att räkna upp diverse beståndsdelar av administration. I den
s.k. klassiska administrativa skolan sammanfattades administration i
alcronymen POSDCORB: planering, organisering, personaltillsätt
ning, ledning, samordning, rapportering och budgetering (Gulick
1937). Henry Mintzberg delade upp organisationen i två huvudde
lar: den operativa kärnan som utför själva produktionen respektive
administrationen som ansvarar för koordineringen av arbetet. Ad-
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ministrationen var enligt Mintzberg uppdelad i ledning, teknostruk
tur och stödpersonal. Ledningen är dels den högsta ledningen, det
strategiska forumet samt mellanledet som bildar ett slags länk mel
lan strategisk och operativ nivå. Teknostrukturen är den del av ad
ministrationen där experterna utarbetar arbetsprocedurer och hjäl
per organisationen att anpassa sig till omgivningen. Stödpersonalen,
till sist, är alla de som utför sådant arbete som uppstår omkring
själva organisationen, exempelvis löneutbetalning, internpost, städ
ning och information (Mintzberg 1979). Kortfattat går det att
sammanfatta Mintzbergs ideer om vad administration är till led
ningsstruktur, expertis och övriga stödfunktioner. Scott har också
gjort en likartad uppdelning mellan organisationens kärnverksam
het och perifera drag, "core technology" och "peripheral features"
(Scott 1992).

En negativ begreppsbild

Administration är ett begrepp som av de flesta förknippas med ne
gativa saker, det tillhör en negativ begreppsbild. Administrationen
har för stor makt, den parasiterar på den riktiga verksamheten och
den bör ständigt rationaliseras. Den vardagliga uppfattningen om
administration är att det är en form av "nödvändigt ont" arbete i
organisationer. Det är något som måste [mnas för att saker och ting
skall fungera, men i grunden ses arbetet som mindre värt än det
som kallas produktionsarbete. Ofta sätts administration som mot
sats till produktion. Då ses produktion som något gott och nyttigt 
närande, medan administration är något som parasiterar på produk
tionen - tärande. Administrationen skall hållas så liten som möjligt.
Byråkratin4 är ju också ett belastat begrepp som hänger nära sam
man med administration. Byråkrati är i vardaglig mening en stor,
trög administrativ struktur som dessutom utövar förtryck mot an
ställda och samhället den verkar i. Detta är en bild som odlas i både
litteratur och på fJlm. Det går att räkna upp många sådana fram
ställningar. Franz I<afkas "Processen" och George Orwells "1984" är

4 Den ursprungliga meningen i begreppet byråkrati är att det är en idealtypisk organisa
tionsform med vissa karakteristika. Några är skrivna regler, hierarkisk struktur, förutbe
stämda karriärvägar, hög grad av specialisering, expertis och utbytbarhet ~eber 1983
[1922]), se vidare bilaga 1.



två uppenbara exempeLS Administration signalerar för de flesta
människor baksidan av byråkratin, dvs. ett tungrott, komplicerat sy
stem av pappersarbete och väntetider.

Det råder alltså oklarhet om vad begreppet administration inne
håller. Det fmns en övergripande ide om att administration är ett
slags arbetsuppgifter som skiljer sig från organisationers produk
tionsarbete. Det fmns också en ide om att administration består av
ett antal aktiviteter eller processer. Denna oklarhet innebär att be
greppet måste preciseras för att man skall kunna använda det för att
studera administrativ förändring empiriskt, och diskutera varför
administration ökar i moderna organisationer. En startpunkt i detta
är att reda ut vad som innefattats i begreppet administration i tidi
gare forskning. Därför behövs det en mer djupgående litteratur
genomgång där begreppet administration tidigare behandlats.

Varför förändras administrationen?

När det gäller förklaringar till varför det administrativa arbetet för
ändras är ett vanligt sätt att tänka att det sker en regelmässig konti
nuerlig tillväxt. En sådan välkänd men mindre erkänd förklaring är
Parkinsons lag som säger att det administrativa arbetet växer i stora
organisationer enligt ett laglikt samband. Att det administrativa ar
betet tycks öka är en "evig" sanning som många lätt instämmer i.
Särskilt den offentliga sektorns organisationer anklagas med jämna
mellanrum för att vara exempel på detta. Parkinsons första lag var:
"Work expands so as to fill the time available for its completion" (parkinson
1957). Innebörden i "lagen" var att det inte behöver [mnas något
samband mellan omfattningen av arbetet och storleken på den per
sonal som skall utföra arbetet. Den tid som avsätts för ett visst ar
bete fylls alltid vare sig det fmns fördefmierade konkreta arbets
uppgifter eller ej. Lagen vilar på två antaganden. Det första är att
tjänstemän tenderar att skapa arbete för varandra. Ju fler tjänste
män som arbetar desto mer arbete enligt antagandet att ärenden
måste passera fler och justeras av fler händer ju fler man är i en or
ganisation. Det andra antagandet är att en chef när han eller hon

5 Svenska exempel i samma genre är bl.a. "Råda rummet" av August Strindberg samt "Gris
jakten': "Djurdoktorn" och "Babefs hus" av P C Jersild.
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skall tillsätta nya underordnade tjänster alltid tillsätter minst två, ef
tersom de två då konkurrerar med varandra och inte med chefen.
Tillväxten sker alltså exponentiellt eftersom dessa två nya i sin tur
tillsätter minst två nya underordnade tjänstemän var. Genom att
utse fler underordnade stärks chefens position samtidigt som arbe
tet ökar enligt det första antagandet.

Parkinsons lagar baseras på studier av den brittiska marinen och
förhållandet mellan storleken på den centrala administrationen och
flottans verksamhet. I boken drar Parkinson resonemanget om ad
ministrativ tillväxt ett steg för långt för att betraktas som riktigt se
riös. Han ställer upp en matematisk formel för administrativ tillväxt
i organisationer som han hävdar är allmängiltig, därav "lag"
begreppet. Det fmns ändå något i Parkinsons lag som både attrahe
rar tänkandet kring organisationers tillväxt och som sammanfaller
med gängse uppfattning om byråkratins nackdelar. Det är trossat
sen om att det fmns en inneboende tendens i stora organisationer
att växa utan egentliga skäl ur verksamhetsmässigt perspektiv. En
vanlig tankefigur är att organisationer är organismer som lever ett
slags liv där expansion ingår som ett naturligt inslag i organisations
livet.6

Administrationens förhållande till organisationen är en av orga
nisationsanalysens kärnfrågor. Det har gjorts många studier om vil
ka faktorer som påverkar administrativ tillväxt. I tidigare studier om
administrationens förhållande till organisationens produktion, den
s.k. A/P-forskningen (se t.ex. Starbuck 1965, Mintzberg 1979) har
det dominerande metodvalet varit kvantitativa mätningar av admi
nistration och statistiska metoder för att hitta orsaker till föränd
ringen i den s.k. administrativa komponenten. Resultaten av dessa
studier är inte entydiga, tvärtom har studierna visat på helt motsatta
resultat. Några faktorer som förts fram som orsaker till administra
tiv tillväxt är bl.a. organisationens storlek, dess ålder och komplexi
teten i dess teknologi. Marshall Meyer (1975, 1985) har intresserat
sig för problemet och konstaterat att det inte hänt särskilt mycket
på området sedan Starbuck sammanfattade forskningen i "Handbo
ok of organizationl' 1965. Det största bristen inom administrations-

6 Scott (1992) kallar ett sådant synsätt på organisationer för öppna naturliga system. Bland
företrädarna för det s.k. populationsekologiska synsättet finns Hannan och Freeman
(1977).



forskningen, menade Meyer, är att det inte gjorts några studier om
de administrativa processerna (Meyer 1985).

Även om aclnUnistrationsbegreppet försvunnit från organisa
tionsforskningens agenda som huvudbegrepp har sådana frågor
diskuterats. En riktning inom organisationsforskningen som har
diskuterat administrativ förändring under senare tid är den nyinsti
tutionella organisationsteorin. Det är främst administrativa effekter
av organisationsföränciringar och reformer som studerats och dis
kuterats (se t.ex. Scott och Meyer 1994, Brunssol1 och Olsen 1990).
En ide som fmns inom denna forskning är att reformer och organi
sationsföränciringar sällan eller aldrig ger de konsekvenser som re
formatörerna avsett, utan ofta leder till särkoppling mellan prat och
handling. Denna särkoppling visar sig dessutom resultera i admi
nistrativa procedurer som har liten koppling till organisationens
egentliga arbete, utan fungerar som en fasad (Blomquist 1996).
Dessa fasader har emellertid en viktig funktion son1 legitimitetsska
pande eftersom de avspeglar tidsenliga ideer om organisering (Mey
er och Rowan 1977). Rövik menar att moderna komplexa organisa
tioner har stor kapacitet för att fånga upp och införa gångbara ad
ministrativa modeller och tekniker från sin omgivning, trots att des
sa ibland kan vara inkonsistenta med varandra (Rövik 2000). Detta
förklaras med att komplexa organisationer samtidigt har stor möj
lighet till särkoppling. Huvudiden är att organisationer ställs inför
krav från sin institutionella omgivning vid sidan av kraven från den
tekniska. På detta vis kan organisationers administrativa förändring
och tillväxt förklaras enligt det nyinstitutionella resonemanget.

Sammanfattning och slutsatser

Sammanfattningen av resonemanget hittills är, för det första, att det
råder oklarhet om vad administration betyder. Det är både ett prak
tiskt fenomen och ett teoretiskt begrepp vars betydelser verkar
överlappa varandra och användas med varierande innebörd. För
det andra har den administrativa förändringen uppmärksammats
och verkar vara ett ökande fenomen i moderna organisationer. För
det tredje verkar det inte fmnas några entydiga förklaringar till var
för administrationen förändras. Det fmns några paradoxer som
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omger administration och administrativ förändring, och som gör
det till ett intressant forskningsproblem.

• Administration upplevs vara ett ökande fenomen i moderna
organisationer, trots att ambitionen oftast är att skära ned på
den.

• Det 'y-erkar ha blivit mer statusfyllt att arbeta med administra-

tion, trots att begreppet omges av negativa föreställningar.

• I den moderna organisationsforskningen har begreppet nästan
försvunnit trots att det länge tillhörde forskningens kärna.

Dessa spänningar, eller paradoxer, utgör bakgrunden till syftet med
avhandlingen: att undersöka den administrativa förändringen i or
ganisationer. Men eftersom det verkar vara en allmän iakttagelse att
administrationen ökar och att det inte f1tl!1s några enhetliga studier
som visar denna ökning ställs forsknings frågan:

Varfo'r ökar administrationen i moderna organisationer?

För att kunna 1;1ttala sig om ,detta måste man för det första reda ut
vad administration är eftersom begreppet är oklart och har flera be
tydelser, och för det andra studera hur den administrativa föränd
ringen ser ut i praktiken. Slutsatsen av detta är att det först behövs
göras en ordentlig begreppsutredning, och sedan med utgångspunkt
i begreppsutreclningen att det behövs empiriska studier av den ad
ministrativa förändringen i organisati9ner.

I det följande kapitlet skall jag utveckla en begreppsappa~at

och modell för att kunna analysera administrativ förändring. Detta
utgör sedan underlag för att diskutera varför administration ökar i
moderna organisationer. Begreppsutvecklingen i kapitel 2 baseras
på en utförlig litteraturgenomgång kring aciministrarionsföränciring.
Denna genomgång återfmns i bilaga 1. Begreppsutvecklingen utgör
därmed också avhandlingens teoretiska referensram.



Kapitel 2

Administrationsbegreppet - vad menas
med administration?

Administration är ett brett teoretiskt begrepp som givits olika bety
delser och innehåll i olika organisationsteorier.7 Förklaringarna till
administrativ förändring och tillväxt har också skiftat i takt med att
nya perspektiv introducerats. För att kunna svara på forskningsfrå
gan varför administrationen ökar i moderna organisationer måste
begreppet först preciseras för att kunna användas för att studera
administrativ förändring. Syftet med detta kapitel är att utarbeta en
begreppsapparat som bygger på den tidigare forskningslitteraturen.
Ett syfte är också att med hjälp av begreppsapparaten utveckla en
modell som kan användas för att analysera administration och ad
ministrativ förändring. Först skall jag emellertid sammanfatta den
utförliga genomgång av administrationsforskningen som görs i bi
laga 1 (denna bok).

Administration: Från Taylor till Meyer

Administrationens funktion och förändring har tillhört de mest
grundläggande frågorna inom organisationsteorin. Forskningsom-

7 Se bilaga 1 i denna bok för en utförlig genomgång av administrationsforskningens ut
veckling.
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rådet som sådant benämndes följaktligen också ursprungligen "den
administrativa vetenskapen" (The Science of Administration).
Grunden fmns i det Scott (1992) kallar det slutna rationella system
tänkandet, eller den klassiska administrativa skolan. De administra
tiva principer som formulerades inom detta synsätt i början av förra
seklet står sig väl trots hård kritik. Simons syrliga kommentar om
att det antingen i bästa fall handlar om ordspråkspar eller i sämsta
fall pompösa meningslösheter menar jag är onyanserad, eftersom
det i stort sett är samma principiella frågor som ställs idag när pro
blem uppstår i organisationer. Det handlar om centralisering och
decentralisering, olika typer av styrning eller vad ledningen skall
göra. Att de administrativa principerna från början benämndes
principer gör väl sitt till för att få dem att framstå som något flXt,
statiskt och kompromisslöst. Det som emellertid inte framkommer
i senare översikter och kritik om den s.k. klassiska administrativa
skolan (Taylor 1911, Fayol 1922, Gulick och Urwick 1937) är att
det förekommer självkritik i texterna av t.ex. Fayol och Gulick och
"principerna" omges av förbehåll och reflektion.

Med Barnard (1938) kommer ett helt nytt sätt att tänka kring or
ganisation och ledning som bryter med det som tidigare sagts. En
ligt Fayol och Gulick var ledningens funktion att syssla med
POSDCORB (planning, Staffmg, Directing, CoOrdination, Repor
ting, Budgeting). Med Barnard kommer kommunikationel~soch in
dividernas betydelse för organisationen fram. Det som Barnard
diskuterar om individens roll och motivation i organisationen blev
en helt ny inriktning inom organisationsteorin, den s.k. human rela
tionsskolan.8Prån och med Barnards och framför allt Simons (1947)
bidrag till förståelsen av administration och organisation ändrar lit
teraturen och forskningen på området karaktär. Det är intressant att
jämföra å ena sidan Fayol, Taylor, Gulick och Urwick och å andra
sidan Barnard och Simon. Skillnaden mellan Barnard och Simon
speglar också denna förändring. Medan Barnard i första hand var
praktiker liksom Fayol och Taylor, var Simon helt och hållet teore
tiker. Den stora förändring som sker någon gång i mitten av fem
tiotalet är att administrationsforskningen går från att vara normativ

8 Human relationsskolan används som en samlingsbeteclrning för teorier som fokuserar
sociala och personliga förhållanden och hur organisationsstrukturer skall utformas för att
anställda skall bli motiverade. Företrädare för denna inriktning är bl.a. Mayo (1958) och
McGregor (1960) Gacobsen och Thorsvik 1995).



och praktiskt inriktad till att vara vetenskaplig och teoretiskt inrik
tad. Som Litchfield (1959) uttrycker det i förordet till Administrati
ve Science Centers första skrift: från "The Art of Administration"
till "The Science of Administration", från praktisk kunskap till ve
tenskap. Andra viktiga skeenden i denna utveckling är enligt Scott
(1992) den engelska översättningen av Weber som kom 1946 samt
kanske främst starten av den första vetenskapliga tidskriften på om
rådet 1956, Administrative Science Quarterly (ASQ).

Dwight Waldo, redaktör på tidskriften Public Administration
Review, diskuterade denna scenförändring på forskningsområdet i
en artikel från 1961 i samma tidskrift. Han recenserade sex böcker
som kommit de senaste tio åren inom området, bland dem ASC:s
första skrift "Comparative Studies in Administration" från 1959. Han
konstaterade att det hade skett ett brott med den tidigare administ
rationsforskningen någon gång efter andra världskriget. Han
beskrev utvecklingen så som en rörelse från administrativ teori till
organisationsteori. Några beståndsdelar i denna utveckling var att
intresset inriktades mer på att söka generella teorier som var värde
neutrala (Waldo 1961, s. 217).9 Administrationsforskningen, mena
de Waldo, var i motsats till detta en tillämpad vetenskap. Det är
också möjligt att se att iden om den rationella administrationen tog
två skilda vägar i början av sextiotalet (se Meyer 1985 och Waldo
1961). Medan den vetenskapliga världen bröt med den klassiska
administrativa skolan som sökte den optimala administrationen så
var traditionen fortfarande stark i den praktiska världen. Det går en
rak och obruten linje från Taylor till dagens managementkonsulter
som pläderar för enkla organisationslösningar som syftar till att öka
organisationers effektivitet (Furusten 1996).

Forskningen har sedan brottet med den administrativa veten
skapen blivit alltmer fragmenterad. Idag existerar en mängd olika
teorier och perspektiv samtidigt som forskningen är specialiserad
på en typ av organisatorisk eller administrativ process. Forskning
om ledning som är en sådan administrativ process har t.ex. utveck
lats till ett eget forskningsområde medan den i början av förra sek
let utgjorde en del av administrationsforskningen. Följden av denna
fragmentering och specialisering är att forskningen med administra-

9 Czarniawska har en diskussion om Waldos artikel och iakttagelse om förändringen i
forskningsinriktning i sin "Exploring Complex Organization" (1992), s. 75-77.
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tion som huvudbegrepp nästan försvunnit. Från sextiotalet och
framåt är det sparsamt med forskning som explicit behandlar ad
ministration förutom den som jag tidigare refererat (i bilaga 1). De
studier som gjorts har så gott som uteslutande varit av kvantitativ
karaktär där man försökt hitta samband mellan organisationers
storlek och sto:t;leken på den s.k. administrativa komponenten.

Liksom de flesta andra begrepp som används inom vetenskapen
fmns det heller inte någon entydig, allomfattande defInition av ad
ministration. Ett traditionellt sätt att ge begreppet innebörd som
härrör från den klassiska administrativa skolan är att räkna upp di
verse administrativa processer som planering, organisering, order
givning, samordning och kontroll (Fayol 1965 [1922]). Efter littera
turgenomgången är det möjligt att konstatera begreppet inte llt
vecklats särskilt mycket de senaste 40 åren. Det bekräftas ju också
av den defInition som Nationalencyklopedin ger. Det är snarare så
att begreppet successivt vidgats när nya perspektiv på organisatio
ner tillkommit. Vid en sammanfattning av vad Starbuck (1965) och
Meyer (1985) säger om forskningen om administrativ tillväxt i or
ganisationer bekräftas antagandet att det fmns en stor kunskaps
lucka. Det verkar inte ha hänt särskilt mycket på detta forsknings
område mellan 1965 då Starbuck gjorde sina iakttagelser och 1985
då Meyer studerade de amerikanska skatteförvaltningarna.

Slutsatsen av litteraturgenomgången är att administration är ett
brett teoretiskt begrepp som har behandlats på olika sätt i tidigare
forskning, och att forskningsområdet som behandlar administration
som huvudbegrepp knappast existerar idag. Därför är också be
greppet administration underutvecklat. Den forskning som explicit
behandlar administration är av äldre datum, vilket gör att det saknas
diskussioner om hur nyare perspektiv på organisationer förhåller
sig till den äldre forskningen. Därför har utvecklingen av organisa
tionsteorier gjort att olika administrativa processer kommit att
uppmärksammas i olika tidsperioder liksom förklaringar till föränd
ring av dessa. Dessa förklaringar och hypoteser om hur administra
tion förändras är osystematiserade och spretiga. Ett problem med
den tidigare litteraturen om administration är därför att det inte
gjorts någon klassificering eller uppdelning mellan olika typer av
administration eller administrativa processer. Begreppet måste såle
des preciseras för att kunna diskutera den administrativa föränd-



ringen och varför administrationen ökar i moderna organisationer.
I det följande skall jag därför sammanställa och utarbeta en modell
för administration där begreppet preciseras.

Administrationsforskningens utveckling och olika typer av
administration

Litteraturgenomgången visade att administrationsforskningen har
förändrats sedan man började forska om detta i början av förra sek
let. I takt med att nya perspektiv introducerats och nya organisa
tionsteorier utvecklats, har därefter olika administrativa processer
hamnat i fokus och olika förklaringar till administrativ förändring
föreslagits. Det går att dela in denna utveckling i tre faser som mot
svarar särskilda administrationstyper.

I den klassiska administrativa skolan inom organisationsforsk
ningen sökte man det bästa sättet att tillämpa de s.k. administrativa
principerna. Dessa principer utgick från praktiska erfarenheter av
arbete och företagsledning, främst i industriföretag. Taylor och Fa
yol som stod för detta synsätt var båda företagsledare. De administ
rativa processer som dominerade sammanfattades av Gulick i akro
nymen POSDCORB och handlade om intern organisering och ut
gick från en produktionsideologi. Förklaringar till administrativ för
ändring utifrån detta synsätt är att det råder kausala samband mel
lan administrationen och organisationens storlek, ålder och tekno
logiska utveckling. Forskningen förändrades efter andra världskri
get och en mer generell vetenskap om organisationer började ut
vecklas till skillnad från den praktiskt produktionsorienterade in
riktningen som tidigare funnits. Barnard och Simon tillhörde dem
som införde nya perspektiv på administration i form av beslutens
och kommunikationsprocessernas betydelse inom organisationen.
Därmed vaknade också intresset för och insikten om omvärldens
betydelse för organisation och administrativ förändring. Conting
encyteori hävdade exempelvis att organisationer anpassar sig till sin
omedelbara omgivning. Man menade att administrationen därmed
varierar med karaktären på omgivningen så att det i en mer kom
plex och turbulent omgivning krävs en mer utbyggd administration
och tvärtom (Lawrence och Lorsch 1967, Mintzberg 1979). Intres-
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set för hur den administrativa strukturen strategiskt skulle anpassas
till olika omgivningar hamnade därmed i fokus.

Utvecklingen inom organisationsforskningen har därefter ex
panderat kraftigt och en rad nya perspektiv introducerats. Ett så
dant perspektiv är den nyinstitutionella organisationsteorin som ta
git fasta på den legitimerande aspekten av organisationsförändring
ar och fokuserat på andra delar av omgivningen än vad man gjorde
inom contingencyteorin. Organisationer ställs förutom tekniska
krav även inför institutionella krav som får betydelse för organisa
tionens struktur och beteende. De drivs att ta in modeller och kon
cept från omgivningen som ökar organisationens legitimitet, vilket
gör det lättare att generera resurser och bibehålla sin position inom
fältet (Meyer och Rowan 1977). Insikten från institutionell teori är
bl.a. att kraven och komplexiteten från den institutionella omgiv
ningen resulterar i att organisationer förändras och att administra
tionen växer i mer komplexa institutionella omgivningar (Scott och
Meyer 1992). Anpassning till den institutionella omvärlden samt
hanteringen av organisationens externa relationer är teman som
lyfts fram med den nyinstitutionella orgarusationsteorin.

Liknande indelning av utvecklingen av teorier om management
har gjorts av bl.a. Barley och Kunda (1992) och i ett stort forsk
ningsprojekt om spridning av managementkunskap (CEMP 2000).
Barley och Kunda menar att managementkunskapen har pendlat
mellan att vara normativt och rationalistiskt orienterad, och de skil
jer mellan fem perioder i sin version av denna utveckling. I CEMP
projektet menar författarna att managementpraktiker utvecklats i
vågor ungefår enligt samma indelning som jag gjort. Ett annat sätt
att tänka omkring de administrativa processerna är att sätta dem i
samband med en organisatorisk utveckling, eller livscykel. Ett bely
sande exempel på detta är krukmakeriet som med tiden växer och
blir mer komplext som organisation (Mintzberg 1979, se bilaga 1).
Det visar att behovet av olika slags administration uppstår i olika
faser av organisationens expansion - administrationens funktion el
ler syfte förändras. Det innebär att fru Raku får ägna sig åt olika
administrativa arbetsuppgifter samtidigt som hon blir allt mer di
stanserad från produktionen - administrationens former och sam
bandet med de direkta arbetsprocesserna förändras.



De teman OCll administrativa processer som beto11ats i de olika pe
rioderna skall inte ses som ömsesidigt uteslutande liksom de teore
tiska perspektiv som dominerat i forskningen om administration.
Snarare är det så att vissa administrativa processer dominerat i re
spektive tidsperiod allt eftersom nya insikter tillkommit. För att sär
skilja dessa administrativa processer från varandra gör jag en upp
delning i tre olika administrationstyper som motsvarar de tre faser
na i forskningen om administration: konstituerande, effektiviseran
de och legitimerande administration. I den klassiska administrativa
skolan handlade det om den interna organiseringen och hur arbetet
bäst skulle fördelas och samordnas. Dessa administrativa processer
benämner jag konstituerande.

När organisationsteorin uppmärksammade organisationens om
värld som en viktig variabel för att förstå dess struktur och beteen
de hamnade andra administrativa processer i fokus. Ledning, styr
ning och hanteringen av den tekniska omgivningen blev allt viktiga
re. Dessa administrativa processer benämner jag effektiviserande.

I senare organisationsteorier har organisationers institutionella
omvärld givits ökad betydelse och att kraven från omvärlden ger
administrativa effekter. Sådana effekter kan ses som uttryck för
strävan efter extern legitimitet lika mycket som intern effektivitet.
Sådana administrativa processer benämner jag legitimerande. I nedan
stående tabell sammanfattas tidsperioderna och vilken administra
tionstyp som motsvarar dessa.

Tabell 1. Teman i administrationsforskningen och dess motsvarig
het i administrationstyper

Tidsperiod Administrationsteman Administrationstyp
ca. 1900-1950 intern organisering och produktion konstituerande administration
ca. 1950-1980 strategi och struktur effektiviserande administration
ca. 1980- anpassrung till institutionell offi- legitimerande administration

värld, hantering av externa relatio-
ner

Administrationstyperna har olika egenskaper. Deras funktion, form
och sambandet med de direkta arbetsprocesserna särskiljer dem.

En viktig skillnad mellan administrationstyperna är att det fmns
olika slags förklaringar till varför de förändras - de bygger på olika
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slags förklaringsmodeller. I den tidigare litteraturen har begreppet
administration varit gemensamt, men kommit att betyda olika saker
då nya perspektiv anlagts på vad som förändras när man talar om
administrativ förändring. Genom att dela upp administration i tre
olika typer öppnas en möjlighet att diskutera administrativ föränd
ring utifrån olika perspektiv. I det följande skall jag diskutera vad
som kännetecknar aclministrationstyperna och hur dessa skiljer sig
från varandra.

Konstituerande administration

När jag diskuterar administrationstyperna använder jag mig av ett
klassiskt exempel hämtat från Barnard (1938) (se även Mooney
1937). Enligt Barnard är grunden för organisering att det krävs
samarbete mellan människor på grund av att det fmns begränsning
ar (fysiska, biologiska, sociala och psykologiska) för en människa att
utföra en uppgift. Det enklaste exemplet är att flytta en sten som är
för tung för en människa att bära. Det fmns fysiska och möjligen
biologiska begränsningar. Detta leder till att samarbete söks för att
åstadkomma en flytt av stenen varvid kollektiv handling uppkom
mer. För att den kollektiva handlingen skall uppkomma måste någ
ra administrativa processer aktiveras. De administrativa processerna
föregår alltså organisering, kollektiv handling.

De två människorna som skall flytta stenen måste båda veta vart
stenen skall flyttas, planera. De måste komma överens om hur de
ska lyfta stenen, arbetsfördela, och de måste veta när de ska genom
föra flytten, samordna arbetet. För att kunna göra detta tillsammans
måste de kommunicera på något sätt med varandra. Planering, ar
betsfördelning, samordning och kommunikation är alltså grund
läggande administrativa processer som krävs för kollektiv handling.

Administrativa processer behöver inte nödvändigtvis leda till el
ler förutsätta organisation i någon formell mening. Däremot är det
möjligt att hävda att administration är organiserande. IZollektiv
handling kan ju förekomma utan att det nödvändigtvis måste ska
pas en formell organisation, Lex. folkmassor eller publik. Men för
att det ska bli en formell organisation krävs också att handlingen
upprepas och att de administrativa aktiviteterna får giltighet även i
tiden. Detta menar också Thompson m.fl. (1959) då de säger att
administrativa organisationer uppvisar bibehållen kollektiv handling.



Annars är de normalt exempel på misslyckade organisationsförsök.
Folkmassor eller publik löses upp efter en kort tid och upprepar sig
inte i samma form.

Varaktighet och kontinuitet uppnås genom dokumentation av
hur arbetsfördelning, samordning, planering och kommunikation
skall gå till så att handlingen kan upprepas av några andra vid ett
annat tillfälle. Det kanske är så att någon av dem som flyttar stenen
blir sjuk och måste ersättas av någon annan. Då hjälper dokumen
tationen av arbetsuppgifterna en ersättare att göra exakt samma
uppgift. Dokumentation är ett slags administrativt arbete som krävs
för att den kollektiva handlingen utsträcks i tiden. I Webers idealty
piska byråkrati är en av grunderna att arbetsfördelning o.d. vilar på
skrivna regler, vilket ökar graden av utbytbarhet av individerna i or
ganisationen (Weber 1983 [1922]).

Man kan tänka sig att administrationen har olika grad av forma
lisering i olika organisatoriska sammansättningar. Familjen, som av
vissa räknas som en organisation, har i regel en väldigt liten grad av
formaliserad administration. Visst kan man tänka sig familjer som
planerar sina aktiviteter, hushållsbudgeten kall vara en sådan, men i
allmänhet [mns samordningen och arbetsfördelningen mer implicit
i familjeorganisationen. Samordningen är nära knuten till individer
na och förändras om någon plötsligt skulle lämna familjen eller by
tas ut. Thompson m.fl. (1959) utesluter familjen då de diskuterar
administrativa organisationer. De menar att det är typiskt för admi
nistrativa organisationer att de inte är beroende av någon biologisk
process för sin överlevnad eller att de är självförsörjande.

Den mest extrema formen av oformaliserad samordning är då
parterna överhuvudtaget inte kommunicerar med varandra. Sam
ordningen sker då genom att man på var sitt håll försöker förutse
vad den andre skall göra och anpassar sitt beteende därefter. Inom
spelteorin är detta ett vanligt scenario och det klassiska problemet
"fångarnas dilemma" handlar om ett slags oformaliserad samordning
(Ostrom 1990). Den andra extremen på skalan är organisationer
som har en starkt formaliserad sanl0rdning t.ex. byråkratin. Ex
emplen här visar att samordningen varierar mellan att vara mer eller
mindre individualiserad och formaliserad i olika typer av organisa
tioner. Eftersom arbetsfördelningen utgör komplement till sam
ordningen, "den andra sidan av myntet", gäller samma resonemang
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för denna administrativa process. Den är i hög grad individualiserad
och oformaliserad i t.ex. familjer men också i familjeföretag. Den är
i hög grad avindividualiserad och formaliserad i offentliga organisa
tioner.

Den kollektiva handlingen har ofta någon form av mål kopplat
till sig, man har en färdriktning uppställd för sitt kollektiva hand
lande. Planering som administrativ process blir i det sammanhanget
att på förhand försöka styra arbetsfördelningen och samordningen
så att de har bäring på målet. Även planering skiljer sig åt mellan
olika organisationer och organisationsformer. En väsentlig skillnad
är i hur hög grad planeringen är kopplad till konkreta mål. Det går
ju att planera på olika sikt och därmed varierar målens konkretise
ring. För att åter ta familjen som exempel är målen oftast inte sär
skilt konkreta eller explicita utan kanske uttrycks som "att barnen
skall ha det bra". A andra sidan kan det kortsiktiga målet vara "att
skjutsa lillasyster till träningen kl. 18". Planering av arbetsfördelning
och samordning sker i båda fallen med skillnaden att den måste
vara mer konkret i det senare fallet. Det är ju onödigt och inte sär
skilt effektivt om man samtidigt ber mormor, farfar och grannen att
skjutsa. På samma sätt kan man resonera om formella organisatio
ner. Planering är en oundgänglig administrativ process. Thompson
m.fl. (1959) säger att det är typiskt för administrativa organisationer
att de har specialiserade, avgränsade mål. Målen eller syftena må föränd
ras över tiden men olika organisationer har olika roller i samhället.
Detta är en del av arbetsfördelningen i samhället som diskuterats av
t.ex. Durkheim (1938).

Huvudpoängen mitt resonemang syftat till hittills är att admi
nistrativa processer uppkommer med nödvändighet vid all slags
kollektiv handling. De fyra grundläggande administrativa proces-
serna, arbetsfördelning - samordning - planering - kommunik:a
tion, kallar jag för konstituerande administration. Den konstituerande
administrationen leder till organisering, dvs. aktiviteter och proces
ser som gör att organisationer uppstår. Det är inte möjligt att elimi
nera de konstituerande administrativa processerna på ett medvetet
sätt. Det går att ta bort det administrativa arbete som är knutet till
processerna, som skrivna formaliserade arbetsfördelningar eller
möten i samordnande syfte, men processerna fmns ändå kvar i
andra former. Man kan tala om mer eller mindre av samordnande



och arbetsfördelande aktiviteter, men det fmns ingen möjlighet att
tala om antingen eller. På samma sätt är det med planering. Den
fmns mer eller mindre formaliserad och mer eller mindre kopplad
till konkreta mål. Den typen av administration, hävdar jag, är helt
oundgänglig och själva essensen i organiseringsprocessen. Den
konstituerande administrationen kan metaforiskt ses som det kitt
eller "lim" som håller organisationen samman. Mintzberg (1979)
har resonerat på liknande vis då han diskuterar sina koorclinerings
mekanismer: JThese should be considered the most basic elements ofstructureJ

the glue that holds organizations together" (Mintzberg 1979, s. 3).
Denna typ av administration är också den som diskuterats mest

sedan man började intressera sig för organisation och administra
tion vid förra sekelskiftet. Fayol kallade t.ex. arbetsfördelningen för
en naturlag, och allmänt kallades de administrativa processerna för
principer (se t.ex. Gulick och Urwick 1937). Om någon administra
tion skulle kunna kallas principer är det dessa fyra processer jag
diskuterat. De är grundläggande, men jag tror inte det kan bestäm
mas objektivt hur samordning kan gå till på bästa sätt eller hur den
bär gå till. De administrativa processerna varierar med olika typer av
organisationer och situationer, och därför blir princip en alldeles
för normativt och statisk beteckning.

Den konstituerande administrationen rör interna förhållanden
inom organisationen och är hårt kopplad till dess kärnverksamhet.
Om arbetsprocesser eller -moment förändras ger detta direkta
återverkningar på de konstituerande administrativa processerna.
Om stenmuren t.ex. plötsligt skall byggas med annan teknik~, på an
nan plats eller med andra anställda måste planeringen, samordning
en, arbetsfördelningen och kommunikationen förändras. I Taylors
arbeten om en vetenskaplig företagsledning var det också arbets
processerna som stod i fokus. Genom direkta observationer av ar
betsmoment och tidmätningar skulle denna typ av administration
kunna rationaliseras. Taylors ide var ju att vetenskapliga metoder
skulle ersätta de etablerade tumreglerna och man på så vis kunde
hitta det mest rationella sättet att arbeta på (Taylor 1911). De för
klaringar och hypoteser som fmns om förändring i den konstitue
rande administrationstypen handlar följaktligen om sådant som har
med den interna organiseringen att göra. I listan av förklaringar och
hypoteser från förra kapitlet om administrativ förändring och till-
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växt är t.ex. organisationens storlek, ålder, teknologi och typ av
struktur sådana variabler som anses relevanta.

Effektiviserande administration

Det som diskuterats hittills är administration och administrativt ar
bete som en nödvändig beståndsdel av organiseringsprocessen. Det
[mns andra administrativa processer som uppstår som följd av att
organiseringen blir en organisation, blir varaktig i tiden. Dessa be
ror huvudsakligen på tre förhållanden: att organisationen ökar i
komplexitet, att den har ett utbyte med omgivningen och att orga
nisationen anpassar sig till sin omgivning.

Det går att utvidga Barnards exempel med att tänka sig att flytt
ningen av stenen ingår i ett bygge aven stenmur där flera arbetslag
ingår. Då aktiveras andra administrativa processer. I det fallet måste
det [mnas någon som har överblick över arbetet och möjlighet att
dirigera arbetslagen, leda och styra. Någon måste se till att arbetet
utförs på rätt sätt, kontrollera. Någon kanske också behöver för
ändra sammansättningen av arbetslagen så att bygget sker mer ef
fektivt, arbeta med den interna organisationen. Ledning, styrning,
kontroll och organisering är de administrativa processer som akti
veras. Ju mer komplex organisationen blir desto större krav flOns
också på ledning, styrning, kontroll och organisering av densamma.

Det är ganska lätt att tänka sig att i det enkla exemplet från Bar
yard där arbetet består av att flytta en sten av två personer, så kan
det administrativa arbetet vara minimalt. Det kanske bara behövs
en kort diskussion om vad som skall göras och hur, dvs. planera,
kommunicera, samordna och fördela arbetet. När sedan verksam
heten blir större och mer komplex, består av många människor och
arbetsuppgifter, är det också lätt att föreställa sig att det administra
tiva arbetet måste öka Gfr. Mintzbergs exempel om krukmakeriet).
Ledning, styrning, kontroll och organisering är administrativa pro
cesser som man vanligtvis brukar hänföra till administration. De
defmitioner av administration som fmns i tidigare litteratur innehål
ler ofta en sådan uppräkning (t.ex. POSDCORB). Ibland defmieras
administration, precis som i Nationalencyklopedin, som metoder
och tekniker som används av ledningen för att styra och kontrollera
verksamheten i syfte att säkerställa produktionen av varor och



~änster. Typisk sådan administration är ekonomi- och personalad
ministration.

Budgetarbete och ekonomistyrning är ju administrativa aktivite
ter som betonats i alla slags organisationer de senaste decennierna,
både privata och offentliga. Syftet med budget och ekonomistyr
ning är att verksamheten skall bedrivas så effektivt som möjligt,
och att ledningen Ilar möjlighet att styra inriktningen på den. Man
skulle rent teoretiskt kunna tänka sig att detta inte behövs för verk
samhetens fordevnad, i alla fall på kort sikt. Personaladministration
är också en typisk administrativ aktivitet som har med styrning och
ledning av organisationen att göra. Förutom att betala ut lön och
kalla III vikarier då någon är sjuk måste organisationer ständigt se
till att de har en personalstyrka med rätt kunskaper, som är tillräck
ligt stor och som trivs med sitt arbete. I större organisationer fmns
det ofta en permanent personalavdelning som hanterar alla de frå
gor som uppkommer i samband med detta. Precis som med eko
nomiadministrationen är det möjligt att principiellt tänka sig en or
ganisation utan detta.

Det andra förhållandet som aktiverar andra administrativa pro
cesser än konstituerande är att organisationen i allt större utsträck
ning har ett utbyte med omgivningen när den växer och blir mer
komplex. Thompson m.fl. (1959) menade att en typisk egenskap
hos organisationer var att de är beroende av utbyte med det stii17e systemet.
Omgivningen både möjliggör och begränsar organisationens aktivi
teter genom att de måste erhålla input och få avsättning gentemot
det större systemet. Därför är en av administrationens funktioner
att hantera utbytet med omgivningen. Omgivningen är i deras me
ning relativt okomplicerad bestående av leverantörer och kunder.
Det är vad vi kanske idag skulle benämna den tekniska eller ome
delbara omgivningen (se t.ex. Meyer och Rowan 1977, Meyer
1985). Den1la ide fmns vidare i Tllompson (1967) där iden är att
administrationen fungerar som en buffert gentemot sin omgivning.

Ett ökat utbyte med den tekniska omgivningen innebär att orga
nisationen inrättar stödverksamheter för att hantera t.ex. lagerhåll
ning, inköp, marknadsföring och försäljning. Detta är särskilt vik
tigt för organisationer som tillverkar och säljer en produkt då detta
är grunden för sådana organisationers fordevnad. Dessa stödverk
samheter genererar administration eftersom de skall samordnas och
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kopplas ihop med den övriga organisationens verksamhet. Gadde
och Håkansson (1998) visar exempelvis att inköp är förknippat
med en mängd administrativa kostnader (s. 54). Rhenman och
Stymne (1973) menar att företag har intressenter i omgivningen
som påverkar dess mål och som kräver belöningar t.ex. i form av
service, status, lön eller varor. Dessa krav generar administrativt ar
bete och kallas följaktligen för intressentadministration (s. 62). Ett
antagande är att ju fler intressenter som ställer krav på organisatio
nen, desto mer administration genereras för att tillfredsställa intres
senterna.

Denna andra typ av administration kallar jag eJJektiviserande admi- ~

nistration. Det är sådan administration som är uppstår till följd av
till upprätthållandet, driften av organisationen samt utbytet med
den tekniska omgivningen. En del av detta uppmärksammades re
dan för hundra år sedan. Befålsutövning och ordergivning var ju
Fayols och Taylors benämningar på ledning. Barnard t.ex. menade
att individen var viktig och att dennes målsättningar måste stämma
överens med organisationens för att uppnå effektivitet. Detta mani
festeras i dagens human resource managementtänkande som tillhör
personaladministrationen. Att organisationer var beroende av sin
omgivning och förändrades med den kom med den s.k. contingen
cyskolan. Lawrence och Lorsch (1967) och Thompson (1967) har
olika resonemang om hur detta går till men principen är densamma,
att administrationen har som en funktion att hantera (den tekniska)
omgivningen.

Den effektiviserande aclministrationstypen är den som har dis
kuterats mest i litteraturen. Den har givit upphov till egna forsk
nings- och undervisningsdiscipliner inom företagsekonomin och
handlar om hur organisationer skall kunna göras effektivare, inte
sällan med ett normativt perspektiv. Företagsledning, ekonomistyr
ning, redovisning och human resourse management är alla exempel
på sådana områden. Syftet är att organisationer genom olika ratio
nella åtgärder har möjlighet att öka produktiviteten och effektivite
ten. Behovet av sådana åtgärder uppkommer när organisationer
växer i storlek och komplexitet till svåröverskådliga system med fle
ra organisatoriska enheter och nivåer, och kanske även verksam
hetsområden. Behoven av effektiviserande administration tycks
vara outsinliga eftersom det de senaste decennierna även vuxit fram



en konsultbransch som ger råd, stöd och vägledning inom dessa
områden (Bäcklund 2003).

Rent teoretiskt är det möjligt att tänka sig att den effektiviseran
de administrationstypen inte behövs för organisationen. Arbetet
skulle förmodligen fortgå utan ledning, styrning, kontroll eller utby
te med sin tekniska omgivning. En sådan organisation skulle inte ha
några krav på effektivitet och vara helt internt fokuserad. Effektivi
serande administration har inte ett lika direkt samband med de fak
tiska arbetsprocesserna i organisationen, utan står i ett mer indirekt
förhållande till dem. Därför är denna typ av administration också
principiellt lättare än den förra att förändra.

Förklaringar till förändring av den effektiviserande administra
tionstypen är att administrationen förändras då organisationen ökar
i komplexitet eller att den tekniska omgivningen ökar i komplexitet.
Förklaringarna handlar om att organisationen anpassar sig till olika
betingelser i omgivningen genom att förändra organisationsstruktu
ren. Ett vanligt resonemang som är hämtat från contingencyteorin
är att organisationer som befmner sig i osäkra och turbulenta miljö
er skapar mer administrativa strukturer för att kunna hantera detta,
medan stabila och förutsägbara miljöer främjar enkla administrativa
rutiner.

Legitimerande administration

De administrationstyper som diskuterats hittills är sådana som ba
serats på klassiska och vedertagna studier och teorier om administ
ration och administrativ tillväxt. Det har handlat om organisatio
nens rationalitet, produktivitet och effektivitet. Men administrativt
arbete kan också vara resultatet av andra processer än rent verk
samhetsmässiga. Med verksamhetsmässiga menar jag skapandet och
upprätthållandet aven formell organisation och dess effektivitet.
Administrativt arbete kan även vara resultat av att organisationen
inordnas eller befmner sig i ett sammanhang där andra organisatio
ner, aktörer, regler, normer, ideer och föreställningar påverkar or
ganisationen. Den befmner sig i en institutionell omgivning. Den
institutionella omgivningen kan sägas bestå av olika typer av regler
eller institutioner, mer eller mindre formaliserade, som organisatio
nen måste anpassa sig efter eller hantera på annat sätt.
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Den tredje typen av administration är sådan som uppkommer i hu
vudsak till följd av krav från den it'lstitutionella omgivt'lingen. Jag
kallar denna tredje typ av administration för legitimerande administra
tion. Grunden är Meyer och Rowans (1977) resonemang om att or
ganisationer tenderar att inkorporera moderna och gångbara mo
deller och procedurer från den institutionella omgivningen för att
allpassa sig till dess värderingar och därigenom öka sin legitimitet
(se bilaga 1). Mall vill vara modern och med i tiden. Men legitime
ring kan även 11andla om att organisationen lever upp till de forma
liserade regelverk och de professionella normer som fmns. Ibland
kan det också [mnas krav från kunder eller beställare på att organi
sationen måste ha vissa egenskaper eller bete sig på ett visst sätt.

Jag skall fortsätta med mitt genomgående exempel där det enk
laste arbetet för två personer bestod av att flytta en sten som visade
den mest grundläggande administrarlonstypen. När exemplet utvid
gades till att omfatta bygget aven stenmur uppstod behov av andra
administrativa processer, den effek~tiviserandeadministrationstypen.
Byggföretaget blir också en formell organisation som måste följa
vissa samhälleliga regler. När den formella organisationen uppstår
genom att den blir varaktig i tiden skapas administration som har
med den formella organisationstypen att göra. Beroende på vilken
typ av organisation som bildas gäller olika regler, lagar och förord
ningar som ställer krav på den formella organisationen. På en of
fentlig organisation ställs t.ex. vissa krav på dokumentation. Myn
digheter har särskilda instruktioner där det stadgas vilka krav som
ställs i form när det gäller organisationsstruktur eller personalkate
gorier. De är också tvungna att bl.a. använda mål- och resultatstyr
ning, upprätta årsredovisningar, diarieföra och arkivera handlingar
och följa de bestämmelser om tillgänglighet som [ml1s i Förvalt
ningslagen. Om istället ett aktiebolag bildas är man enligt Aktiebo
lagslagen skylclig att hålla löpande ekol1omisk redovisning och revi
sion av densamma.

För varje organisation [mns det vid varje tillfålle en viss del ad
ministrativa aktiviteter som beror på dess tillhörighet och dess in
ordning i samhällets regelverk. Precis som för den konstituerande
administrationen blir denna typ av administration som har att göra
med samhällets regelverk nödvänclig för organisationen. Detta gäll
er för alla typer av organisationer. I den ideella idrottsföreningen



utgörs dessa regelverk av Föreningslagen och de stadgar som re
spektive idrottsförbund utfärdat för sina medlemsföreningar. För
familjen kan man hävda att sådana administrativa aktiviteter är skat
tedeklaration och de olika systemen som fmns för t.ex. föräldraför
säkring etc.

Förutom de administrativa processer som varierar med de for
mella regelverkens karaktär i olika organisatoriska fålt, har den legi
timerande administrationen att göra med informella krav från den
institutionella omgivningen. Om nu detta byggföretag som speciali
serat sig på handgjorda stenmurar vill framstå som modernt och
framåtblickande kvalitetssäkrar man sig enligt ISO 9000, sätter upp
en miljöpolicy och en IT-policy, utarbetar en arbetsmiljöplan och
en jämställdhetsplan, och i övrigt försöker leva upp till de normer
och krav som fmns från omgivningen för att framstå som en god
organisation möjlig att göra affårer med. Denna typ av administra
tion kan förstås som organisationens fasad utåt (Blomqvist 1998).
Att sedan arbetet är tungt och slitsamt för dem som är anställda, att
de använder sig av maskiner som är miljöförstörande eller att det
bara arbetar män på företaget är en annan sak. Huvudsaken är att
organisationen kan visa upp sig som om den vore modern och en
god samhällsaktör. Skillnaden mellan det som görs och det som vi
sas upp eller sägs har beskrivits som särkoppling mellan aktiviteter
(Meyer och Rowan 1977, Brunsson 1990, Scott 1995).

De förra administrativa typerna är diskuterade i tidigare litteratur
i termer av administration och administrativa processer. Samord
ning, arbetsfördelning, ledning, styrning, och organisering är veder
tagna begrepp i litteraturen. Den legitimerande administrationsty
pen har inte samma självklara administrationsprocesser knutna till
sig: Även om det skulle kUnl'la betecknas som ledning eller styrning
när organisationer hanterar den legitimerande administrationen så
är det en annan typ av ledning eller styrning än den traditionella.
Den handlade om de interna processerna i organisationen och ut
bytet med organisationens tekniska omgivning, medan den legiti
merande administrationstypen handlar om hantering och utbyte
med den institutionella omgivningen. Formerna för sådan om
världshantering manifesteras ofta i informationsåtgärder, presenta
tioner, planer, policies och strategier.
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Den legitimerande administrationen har alltid funnits i bemärkelsen
att organisationer haft olika typer av regelverk att följa, men de se
naste trettio åren är en ökande tendens att andra normer och krav
på förändring blivit fler. Förändringsideologin lever stark i dagens
moderna organisationer och är närmast ett måste för att få legitimi
tet för sin verksamhet. Däremot har organisationsanalysen inte dis
kuterat denna "nya" typ av aktiviteter i administrativa termer. Det
fmns både empiriska studier och teoretiska resonemang som visar
att organisationers anpassning och hantering av den institutionella
omvärlden leder till en förändrad eller ökande administration. Stu
dier av reformer och organisationsförändring, särskild införandet av
marknadsreformer i offentliga organisationer, visar detta (se bl.a.
Rombach 1997, Öllrming och Sverke 2000, Forssell och Ivarsson
Westerberg 2000). Rövik (2000) diskuterar detta när han talar om
multistandardorganisationen som ett ökande fenomen i vår tid (se
bilaga 1).

Denna tredje typ av administration, den legitimerande, är kanske
den principiellt lättaste att förändra eftersom den i många fall har
ett indirekt eller litet samband med de direkta arbetsprocesserna i
organisationen. På rationella grunder kan denna typ av administra
tion därför anses vara "onödig". Men om man tar bort den kanske
organisationen ses som omodern, oflexibel och mindre intressant
att ha kontakter med. Detta innebär att trots att man kanske inser
det "irrationella" i att ha löst kopplade administrativa procedurer
ändå måste ha detta för att få legitimitet gentemot omgivningen Gfr
Brunsson 1989).

Förklaringarna och hypoteserna om förändringar i den legitime
rande administrationen har ett tydligt utifrån-in-perspektiv. Som vi
sett i förra kapitlet menar Meyer (1996) att det fmns en världsom
spännande kulturell omgivning som -tillhandahåller modeller, före
skrifter och ideologier för moderna organisationer. Dessa ideer be
fmner sig på ständig resa (Czarniawska och Sevon 1996, Rövik
2000) och reser in och ut i organisationer enligt en modeliknande
logik. Andra institutionella förklaringar är att nya regelverk läggs till
de gamla eller att normer och ideer om hur organisationer skall sty
ras och ledas utgör ett starkt tryck på förändring.



En administrationsmodell

Syftet med diskussionen ovan är att sortera och ställa samman re
sonemang och teorier om begreppet administration och skapa en
modell som kan precisera begreppet, och som kan användas för
analys av administrativ förändring i organisationer. Jag skiljer mel
lan olika typer av administration som har olika syften, har olika
samband med de direkta arbetsprocesserna och förändras av olika
orsaker. Den konstituerande administrationen är de mest grund
läggande administrativa processerna som krävs för att en organisa
tion skall uppstå överhuvudtaget. Den konstituerande administra
tionen har som funktion att upprätthålla och bibehålla organisatio
nen. Det är de administrativa processerna samordning, arbetsför
delning och planering som bidrar till detta. Denna administrations
typ har ett direkt samband med de direkta arbetsprocesserna och
förändras som resultat av förändring i den interna organiseringen
eller verksamheten. Det är denna typ av administration som oftast
står i fokus när man skall rationalisera i organisationen. Den effek
tiviserande administrationen har som främsta funktion att bidra till
organisationens fortlevnad genom att öka effektiviteten. Typiska ef
fektiviserande administrativa processer är styrning, ledning, kontroll
och organisering. Denna administrationstyp har ett indirekt sam
band med de direkta arbetsprocesserna. Förklaringarna till föränd
ring utgörs av att organisationen eller dess tekniska omvärld blir
mer komplex.

Den tredje typen av administration, den legitimerande
administrationen, har inte diskuterats i samma utsträckning som de
andra. Det beror dels på att det är ett nyare fenomen, dels att den
nyinstitutionel1a organisationsteorin är relativt ny. Den
legitimeral'lde administrationens funktion är att upprätthålla och
öka organisationens legitimitet gentemot övriga samhället.
Administrativa processer som syftar till legitimering är det som
kallas omvärldshantering och kan ta sig uttryck i att upprätta planer,
policies och strategier samt informera allmänheten och presentera
organisationen. Denna administrationstyp har oftast ett löst
samband med de direkta arbetsprocesserna och det sker
särkoppling mellan administrativa aktiviteter och verksamhet.
Förklaringarna till förändring i den legitimerande administrationen
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merande administrationen är att organisationen anpassar sig till sin
institutionella omvärld och att denna blir allt mer komplex. I ned
anstående tabell sammanfattas administrationsbegreppet:

Tabell 2. Olika typer av administration och deras egenskaper.

Egenskap Funktion/
Syfte

Form/administr- Samband
ativ process direkta

processer

med Förändrings
arbets- Orsak (enl. litter:

tur)

Typ
Konstituerande
administration

Effektivi
serande admi
nistration

Upprättandet
och bibehållan
det av organisa
tionen
Öka organisa
tionens
effektivitet

Planering, arbets
fördelning, sam
ordning, kommu
nikation
Ledning, styrning,
kontroll, organise
ring

Direkt samband Storlek,
med produk- Alder/tid,
tion/kärn- Intern organisering
verksamhet
Indirekt samband Ökad komplexitet
med produk- organisation oc
tion/kärn- teknisk omvärld
verksamhet

Legitimerande
Administration

Öka organisa- Omvärldshanter
tionens legiti- ing
mitet

Löst eller inget Ökad komplexitet
samband med institutionell on
produktion/kärn- värld,
verksamhet Anpassning till reJ

ler och normsysterr

Administrationsmodellens karaktär

Modellen ovan är en sortering av administrationsbegreppet som ut
går från tidigare litteratur och forskning om administration. Det in
nebär också att den har vissa egenskaper, eller brister, som avspeg
lar den tidigare forskningen. Sådana egenskaper är att den i första
hand ger strukturfunktionalistiska förklaringar till administrativ till
växt och förändring i organisationer, att den är övergripande och
abstrakt samt att den är idealtypisk till sin karaktär och lämpar sig
mindre väl som empiriskt undersökningsverktyg.

Att den ger strukturella förklaringar har att göra med att forsk
ningen om administration till största delen har bedrivits ur ett så
dant perspektiv eftersom den tidigare forskningen på området
främst härstammar från första hälften av förra seklet. När det gäller
den tredje administrationstypen som bygger på den nyinstitutionella
organisationsteorin har denna delvis också ett strukturellt perspek-
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riv. Därför är modellen "fyrkantig" till sin karaktär och tar inte hän
syn till andra typer av förklaringar till administrativ förändring.

Att modellen är övergripande oell abstrakt beror på att de studi
er som legat till grund för förklaringar och hypoteser om administ
rativ förändring har utförts med kvantitativa och statistiska meto
der. Empirin i dessa studier har utgjorts av att vissa organisatoriska
funktioner, enheter eller yrkeskategorier räknats. Statistiska meto
der har sedan använts för att hitta vilka variabler som förklarar för
ändring i dessa (se Starbuek 1965 för en översikt). Det har inte
gjorts några studier som visar hur de administrativa processerna tar
sig uttryck i praktiken. Meyer (1985) konstaterar också detta förhål
lande och efterlyser fältstuclier i organisationer på detta område. Att
modellen skall ses som idealtypisk innebär att den är analytisk till
sin karaktär, och att det kan vara svårt att i praktiken se skillnad
mellan administrationstyperna i organisationen. Detta beror på den
övergripande och abstrakta karaktär som kännetecknar begreppet.

Genom att sortera in administrationsbegreppet i tre olika admi
nistrationstyper med olika egenskaper och koppla olika slags för
klaringar till administrativ förändring till dem har jag skapat en ana
lysmodell för administrativ förändring i organisationer. Denna är
övergripande och idealtypisk till sin karaktär, och ger i första hand
strukturella förklaringar till administrativ förändring ur olika teore
tiska perspektiv. Detta innebär att administrationsmodellen som
den är sammansatt ovan i första hand är ett tolkningsschema för
administration och administrativ förändring. Modellen fångar inte
det konkreta administrativa arbetet som utförs i organisationer.

För att kunna använda modelle1l i det praktiska studiet av admi
nistration måste därför en cliskussion föras om hur det konkreta
administrativa arbetet förhåller sig till modellen, den behöver ope
rationaliseras. Om hur denna operationalisering kan göras och
andra metodfrågor diskuterar jag i nästa kapitel.
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Kapitel 3

Att studera administration och varför den
förändras

Hittills har vi sett att administration är ett begrepp som kan betyda
flera olika saker ur olika teoretiska perspektiv. Utifrån litteratur
genomgången om den tidigare forskningen om administration ut
vecklades en modell där administrationsbegreppet delades in i tre
olika typer med olika egenskaper. Vi har därmed fått en begrepps
apparat och en analysmodell för att kunna studera vad administrativ
förändring i organisationer skulle kunna bestå av.

Men för att kunna ge svar på varför administrationen ökar i mo
derna organisationer behövs även empiriska studier av den admi
nistrativa förändringen i dessa. I denna studie används modellen
som utvecklades i förra kapitlet för att analysera detta. Analysen en
ligt modellen kommer först att ligga till grund för en beskrivning av
vad administration är i det aktuella fallet samt hur den administrati
va förändringen sett ut. Med detta som grund kan sedan analys gö
ras om varför denna förändring skett.

Syftet med detta kapitel är att redogöra för hur jag gått tillväga
för att 'undersöka administration i praktiken, och varför den för
ändras, samt vilka principiella och praktiska vägval och problem jag
ställts inför.
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Vad skall studeras?

Som jag visade i första kapitlet är administration både ett teoretiskt
begrepp och ett empiriskt fenomen. En grundläggande fråga är vad
administration är i praktiken då detta skiljer sig från den teoretiska
innebörden. Det fmns en uppfattning om att administrationen
ökar, att den är onöclig och att den leder till ineffektivitet. Ofta be
skrivs administration som allehanda pappersarbete, ibland med
oklart eller diskutabelt syfte. Enligt de gängse defmitionerna i
forskningslitteraturen handlar administration om arbete som inte är
organisationens rent produktiva verksamhet, det som ibland kallas
kärnverksamhet eller"operating core" i Mintzbergs (1979) termino
logi. Scott (1992) delar t.ex. upp organisationen i "core technology"
och "peripheral features", där administrationen är de "perifera
egenskaperna". Andra defmitioner av administration från tidigare
litteratur är att det handlar om arbete som sker i syfte att säkerställa
den organisatoriska grunden för kärnverksamheten, aktiviteter
kopplade till skapandet, upprätthållandet och driften aven formell
organisation (Thompson m.fl. 1959). Administrationen är alltså till
för att verksamheten skall löpa så smärtfritt som möjligt. En sak
som också är gemensam är att administration anses vara något an
nat än organisationens kärnverksamhet.

Det fmns alltså en skillnad mellan administration som teoretiskt
och praktiskt begrepp, eller om man så vill som abstrakt och kon
kret. Som vi har sett blandas dessa betydelser i litteraturen (se t.ex.
Fayol 1922, Gulick 1937). Den teoretiska betydelsen innehåller
övergripande administrativa processer som inte direkt talar om vad
som faktiskt görs i form av administrativt arbete, och den praktiska
avser konkreta arbetsuppgifter. Administrativa processer är t.ex.
ledning och styrning medan administrativa aktiviteter är t.ex. arki
vering eller skrivarbete. De administrativa processerna är i sig inga
konkreta arbetsuppgifter men kan ge upphov till sådana. Fayols de
[mition av administration som planering, organisation, befålsutöv
ning, samordning och kontroll är endast övergripande rubriker som
inte säger så mycket om vad som egentligen görs i praktiken. Ex
empelvis är samordning en administrativ process som kan ge upp
hov till en mängd administrativa aktiviteter t.ex. utarbetandet av
riktlinjer och arbetsbeskrivningar, möten, planeringsarbete m.m.



Samordning t.ex. kan ju också gå till på flera olika sätt som Mintz
berg har visat (Mintzberg 1979). De administrativa aktiviteter som
är kopplade till de administrativa processerna kan variera till form
och omfattning.

När administration skall studeras är det administrativa aktiviteter
som är det empiriskt observerbara studieobjektet. Detta kan sedan
tolkas som tillhörande eller utflödet av någon administrativ process.
Det som studeras är alltså vad som görs i syfte att samordna den
kollektiva handlingen i organisationen. Om det i en organisation
betonas någon viss typ av administrativ process kommer det tro
ligtvis att visa sig i form av att de administrativa aktiviteter som är
knutet till den processen ökar. Oklarheten som fmus om administ
rationsbegreppet beror säkerligen delvis på en sammanblandning
mellan administration som process och administration som konkre
ta aktiviteter. Denna sammanblandning fmns redan i Fayols fjorton
administrationsprinciper. I fortsättningen använder jag mig av ad
ministrativa aktiviteter för de konkreta arbetsuppgifterna. Admi
nistrativa aktiviteter är, för att precisera vad som skall studeras,
konkreta arbetsuppgifter som syftar till att konstituera, effektivisera
eller legitimera organisationen och som inte är dess kärnverksam
het.

Hur skall administrativ förändring studeras?

Nästa fråga blir hur administrativ förändring skall studeras. I den ti
digare administrationsforskningen har ett vanligt sätt varit att mäta
administrationen, men detta är förknippat med flera problem. Jag
skall visa hur man mätt administrationen inom polisen och vilka
problem som fmns med detta.

Polisen och den likande administrationen - några siffror

Jag skall redovisa några mått på administration som är hämtade
från polisens egna redovisningar för att få en uppfattning om hur
omfattande det administrativa arbetet är och hur förändringen ser
ut i polisen. Det första sättet att mäta administration är att ange hur
många som är anställda för att utföra administrativt arbete. Inom
polisen fmns det en tydlig uppdelning av personalen i två yrkeska-
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tegorier: poliser som innehar polisutbildning och de andra som kal
las civilanställda. Genom åren har gruppen civilanställda benämnts
på olika sätt. De har gått under beteckningen kontorspersonal, öv
rig personal och administrativ personal. Administrativ personal var
länge den gängse beteckningen på denna grupp eftersom de i hu
vudsak var anställda för att utföra administrativt arbete. Variationen
i deras arbetsuppgifter har emellertid varit stor och t.o.m. ökat var
för beteckningen ansågs missvisande. Någon gång i början av nit
tiotalet började "civilanställda" användas helt enkelt för att det var
en beteckning som fångade hela yrkesgruppen bättre. Istället för
typ av arbetsuppgifter används typ av utbildning för att särskilja
grupperna i polisen. I<'ategoriseringen är densamma. Antingen är
man polis eller tillhör "de andra".

Vad gör då de civilanställda i polisen? Förutom allmänna admi
nistrativa arbetsuppgifter som personal-, ekonomi- och dataarbete
utför de en mängd arbetsuppgifter som svårligen kan kategoriseras
som administration. Dels är det diverse stöd- och serviceuppgifter
som städning, vaktmästeri och service av polisens fordon, dels är
det mer kvalificerade och polisnära arbetsuppgifter som brottsplats
fotografering, receptionsarbete, arbete i kommunikationscentraler
och personalvård för att ta några exempel. Även om det inte helt
och hållet speglar arbetsuppgifternas innehåll så är fördelningen
mellan poliser och civilanställda en indikation på hur det administ
rativa arbetet förändrats i polisen. Följande tabell visar antalet poli
ser och civilanställda och andelen civilanställda mellan åren 1965
2003.



Tabell 3. Utveckling av polisens personal, antal och andel civilan
ställda (årsarbetskrafter) .10

Budgetår Antal poliser Antal civilan- Andei civilan-
ställda ställda

1965/66 11.700 2.100 15 %

1970/71 12.986 2.648 17 %

1975/76 14.776 3.082 17 %

1980/81 15.850 4.894,5 24 %

1985/86 15.952 4.844,5 23 %

1990/91 16.700 7.300 30 %

1995/96 17.294 7.127 29 %

2000 15.662 5.994 28 %

2003 15.330 6.490 30 %

Tabellen visar att andelen civilanställd personal ökat kraftigt i poli
sen sedan 1965. Antalet har mer än tredubblats och andelen för
dubblats. Några trender som är möjliga att se i tabellen är att i slutet
av åttiotalet skedde en dramatisk ökning av andelen civilanställda
från 23 till 30 % mellan 1985 och 1990. I slutet av nittiotalet mins
kade antalet civilanställda samtidigt som antalet poliser ökade vilket
innebar att andelen civilanställda minskade, och från 2000 är tren
den att andelen civilanställda återigen ökar. Om de civilanställda
skulle vara liktydigt med administrativt arbete visar siffrorna på en
markant ökning av administration under de senaste åren 2000-2003.
Ett problem med siffrorna i tabellen före 1980 var att man i alla po
lisdistrikt inte kunde rekrytera det antal poliser som man enligt
~änstetablåerna skulle ha, det uppstod s.k. vakanser. Eftersom
medlen för dessa tjänster var fastställda i regeringens regleringsbrev
till polisen kunde man heller inte nyttja dem på annat sätt än genom
att man fick dispens. På dessa vakansmedel anställdes på många
håll istället kontorspersonal, biträden och assistenter för att avlasta
polispersonalen. På detta vis uppstod "obalanser" mellan det antal
poliser och den administrativa personalstyrkan som var beräknad i
statsbudgeten. Dessa vakanser, som alltså redovisas som polistjäns-

10 Tabellen baseras på uppgifter från budg~tpropositioner, regleringsbrev, verksamhetsbe
rättelser, årsredovisningar och personalstatistik från RPS personalbyrå (se bilaga 2). Intres
sant nog finns det ingen färdig sammanställnlng över de civilanställda i polisens egen stati
stik.
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ter men används för administrativ personal, redovisas inte i bud
getdokumenten förrän budgetåret 1979/80. Så i själva verket [mus
det alltså färre poliser och fler"övrig personal" än vad siffrorna vi
sar.

Det stora problemet med att mäta administration utifrån yrkes
kategorierna i polisen är att arbetsuppgifter flyttas mellan grupper
na. Det har varit en stor och återkommande fråga inom polisen hur
polisrollen skulle kunna renodlas så att poliser helt ska kunna ägna
sig åt polisarbete. Den allmänna attityden i organisationen är att po
liser skall göra endast det de är utbildade för, övriga arbetsuppgifter
skall skötas av civilanställda. Efter polisens förstatligande 1965 a11.
ställdes årligen administrativ personal med argumentet att man då
skulle kunna överföra arbetsuppgifter från poliser. En av de senaste
stora utredningarna om polisen, Polisverksamhetsutredningen, dis
kuterade återigen frågat'} om överföring av arbetsuppgifter från po
liser till civilanställda, s.k. renodling, och menade att så mycket som
500 polistjänster skulle kunna frigöras (SOU 2001 :87). Detta visar
att det uppenbarligen är svårt att påstå att gränsdragningen mellan
poliser och civilanställda även speglar fördelningen mellan s.k. ope
rativt polisarbete och administration.

En utveckling som gått åt det motsatta hållet är de uppsägningar
av civilanställda som skedde 1997-98. Över tusen personer fick gå
varav nästan hälften i Stockholms polismyndighet. En av konse
kvenserna av uppsägningarna var att arbetsuppgifterna som de ut
förde flyttade över till poliser, dvs. precis tvärtom mot vad Polis
verksamhetsutredningen strävade efter. Nya uppsägningar diskute
ras (polistidningen nr 2 2004) vilket innebär att gränserna mellan de
arbetsuppgifter som poliser och civilanställda utför är oldara. Där
för blir en räkning av antalet anställda ganska trubbigt som mät
verktyg för det administrativa arbetet. Det behövs alltså andra mått
på polisens administration för att kunna säga något om dess storlek
och förändring.

Ett annat mått på administration i polisen är redovisningen av
den kategori arbetsuppgifter som inte klassificeras som operativt
polisarbete. Benämningen på sådana arbetsuppgifter har varierat.
De har redovisats som serviceverksamhet, intern verksamhet eller
polismyn.dighetsärenden. I budgetpropositionen för 1992/93 delas
polisverksamheten t.ex. in i övervakning, brottsutredning, gemen-



samt och samverkan. Där kan kategorin gemensamt antas vara
mestadels administration. Den utgör enligt redovisningen 22 % av
polisens verksamhet. I den senaste årsredovisningen sammanförs
arbetsuppgifter som inte är brottsbekämpande till kategorin övrig
verksamhet och redovisas med intäkter och kostnader. I övrig verk
samllet ingår det som kallas polismyndighetsärenden, t.ex. hitte
gods- och tillståndsärenden, handräckning och passärenden.
I<ostnacierna har ökat för den övriga verksamheten de tre senaste
åren och utgör ca 13 % av polisens totala kostnader (polisens
årsredovisning 2003).

Ett stort problem med denna typ av mätning av administrativt
arbete i polisen är att kategoriseringen av arbetsuppgifter förändrats
genom åren. I polisens statistik har arbetet som lagts ned på olika
typer av brott eller brottskategorier redovisats, men sådal1 redovis
ning har förekommit i mindre omfattning då det gäller stödverk
samheter eller administrativt arbete. Den administrativa verksarrlhe
ten har behandlats som en restpost och inkluderat det mesta som
inte "platsat" bland de polisiära arbetsuppgifterna. Denna restpost
har varierat kraftigt vilket gör det svårt att jämföra över tiden.
Dessutom är det möjligt att ifrågasätta redovisningsmetoderna som
använts för att kategorisera olika typer av arbetsuppgifter lllom po
lisen. Det är högst oklart om kategorin som redovisas för den ad
ministrativa verksamheten verkligen stämmer överens med det ar
bete som faktiskt utförts.

Ett tredje mått på polisens administration som skulle kunna säga
något om dess storlek är Rikspolisstyrelsens storlek. Eftersom de
el1dast i mycket begränsad omfattning sysslar med s.k. operativt po
lisarbete är RPS anställda att anse som administrativa trots att
många anställda formellt är poliser. RPS andel av det totala antalet
anställda i polisen har vuxit från 1,7 % 1965 till 3,8 % 2003. I antal
anställda innebär det från 230 till 822 årsarbetskrafter. En utveck
ling i polisen är också att de lokala polismyndigheterna slagits ihop
och utgör idag s.k. länspolismyncligheter. Myndigheterna har själva
byggt upp administrativa enheter och blivit allt mer självständiga
vilket kan betyda att den totala administrationen också kan ha vuxit
i polisen som "koncernorganisation". Ett problem är att RPS per
sonal inte stämmer med det faktiska antalet som arbetar där. An
ledningen är att man har haft möjlighet att kommendera in polis-
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personal till styrelsen för att arbeta som experter i särskilda projekt.
Detta innebär att antalet anställda i praktiken har varit större än det
formellt angivna. Sådan inkommendering uppskattades t.ex. av
1975 års polisutredning till att omfatta ca 150-200 personer. Sam
manfattningsvis visar polisens egna redovisningar av personal och
arbetsuppgifter att det administrativa arbetet har ökat, men det är
svårt att säga något om omfattningen eller på vilket sätt det har för
ändrats.

Studieo!?Jektet

Det är problematiskt att välja vad som skall mätas eftersom det inte
fmns någon enheilig def111ition av administration. Det har gjorts
mätningar av yrkeskategorier, aktiviteter och organisatoriska nivåer
men med resultatet att mätningsförsöken blir tvetycliga och svårtol
kade. Det är också svårt att jämföra över tid av samma skäl och av
bristen på sådana studier. Ett annat sätt att studera administration
skulle kunna vara genom observation av administrativa aktiviteter.
Jag påstod i förra avsnittet att det är de administrativa aktiviteterna
som är empiriskt observerbara i organisationen, och att dessa däref
ter måste tolkas som utflödet av någon administrativ process. Pro
blemet med observation blir emellertid att det är praktiskt taget
omöjligt att avgöra eller hänföra de administrativa aktiviteterna till
administrativa processer. Administrativa aktiviteter kan tänkas vara
ifyllande av blanketter, telefonsamtal, kopiering av papper, möten
eller allehanda arbete vid datorn. Sådana aktiviteter kan syfta såväl
till ledning, styrning och samordning som till budgetering eller re
krytering. Dessutom kan de administrativa aktiviteterna syfta till
flera administrativa processer samtidigt. Observationer skulle inte
kunna vara en huvudmetod eftersom den i så fall måste komplette
ras med information om varför man utför aktiviteterna.

För att fånga vad administration är i en organisation och varför
den förändras måste därför materialet som samlas in innehålla syf
ten och argument som talar om varför de administrativa aktivite
terna utförs. Sådana syften och argument fmns i olika slags utsagor
om administration, såväl i primära som sekundära källor. Utsagor
om administration kan alltså studeras både genom intervjuer och
skriftliga dokument. Slutsatsen av ovanstående resonemang är var
ken en kvantitativ studie eller en direkt observationsstudie skulle ge



svar på de forskningsfrågor som jag ställer. Det huvudsakliga stu
dieobjektet i denna studie består därför av utsagor om och argu
ment för administrativa aktiviteter i en organisation.

En stegvisforskningsprocess - tre frågor i en

Frågan om varför administrationen ökar i moderna organisationer
förutsätter att man först har en beskrivning av den administrativa
förändringen att utgå från. Den förutsätter också att man har en
uppfattning om vad det är som förändras. Det innebär att forsk
ningsfrågan i denna studie egentligen innehåller tre frågor som
hänger samman: vad administration är, vad det är som förändras
och varför. Tillvägagångssättet kan beskrivas som en stegvis forsk
nit~gsprocess där jag först tagit reda på vad som menas med admi
nistration, för att sedan med hjälp av detta undersöka hur den ad
ministrativa förändringen ser ut. Först därefter är det möjligt att ut
tala sig om varför något förändrats.

Enligt modellen i förra kapitlet och ovanstående resonemang i
detta kapitel kan administration delas in i olika abstraktionsnivåer.
Den mest konkreta nivån är de administrativa aktiviteterna som är
möjliga att observera i organisationen. Dessa aktiviteter kan sedan
tolkas som utflödet av någon administrativ process, vilket utgör en
högre abstraktionsnivå. Dessa processer tillhör i sin tur en av tre
olika typer av administration: konstituerande, effektiviserande eller
legitimerande. Administrationstyperna utgör därmed den högsta
abstraktionsnivån. Eftersom aktiviteterna inte kan ses isolerat från
deras syften är det poänglöst att endast studera dessa för att ta reda
på vad som menas med administration eller varför den förändras.
Därför utgör utsagor om och argument för administration avhand
lingens empiriska material.

Den stegvisa forskningsprocessen gör att jag först måste ställa
två frågor till det empiriska materialet. Dessa frågor besvaras också
av olika delar av det empiriska materialet. Den första frågan är vad
som menas med administration i polisen. Den l~andlar om att
koppla aktiviteter med processer och typer, dvs. konkretisera mo
dellens resonemang. Det kritiska momentet blir tolkningen av i vil
ket syfte de administrativa aktiviteterna utförs. Ibland kan syftet
vara uttalat och det kan [mnas argument för de olika administrativa
aktiviteterna, men i vissa fall kan detta vara outtalat. Sambandet
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med de direkta arbetsprocesserna är då ett annat kriterium för att
avgöra hur aktiviteterna skall tolkas.

Den andra frågan är vad som förändrats i polisen. Denna fråga
kräver att man istället söker efter syften eller andra argument för de
administrativa aktiviteterna över tiden. Denna beskrivning utgörs i
mitt fall aven berättelse över tiden av administrativa aktiviteter sat
ta i sitt organisatoriska sammanhang. Detta motiverar att jag förut
om att studera endast de administrativa aktiviteterna och deras syf
ten även studerar i vilket sammanhang de förekommit. Det innebär
att de empiriska frågorna besvaras av material som innehåller ar
gument och syften för varför administrativa aktiviteter utförs, och
del1 andra besvaras av material som innehåller dessa argument och
syften i ett större organisatoriskt sammanhang över tiden.

En fallstudie

Forskningsproblemet är avgörande för vilken forskningsmetod som
skall väljas. Enligt mina resonemang hittills utgörs studieobjektet av
utsagor om administration i ett organisatoriskt sammanhang. Såda
na utsagor kan både vara skriftliga och muntliga, vilket innebär att
teknikerna för att samla in sådana utsagor består både av intervjuer
och av dokumentstudier. Den stegvisa forskningsprocessen som
kräver en beskrivning och illustration av det som skall studeras gör
att fallstudien är en lämplig forskningsmetod i denna avhandlings.

Fallstudien är en undersökning aven specifik företeelse som
t.ex. en händelse, en social grupp, en person etc. (Yin 1994, Merri
am 1994). Det som kännetecknar en fallstudie är att den är deskrip
tiv till sin natur och innefattar många olika variabler. Beskrivningen
av den är ofta kvalitativ och avser att förbättra läsarens förståelse
för det studerade fenomenet. Informationen inhämtas från den mil
jö som skall studeras. Observationer och intervjuer är vanliga ar
betsmetoder för insamling av information till en kvalitativt inriktad
fallstudie. Att forskningen är kvalitativt inriktad innebär att forska
ren studerar vad som pågår i organisationen snarare än hur den ser
ut, processer är viktigare än strukturer.



Fall ochJamfo"relser

Forskning bygger på jämförelser (se t.ex. Glaser och Strauss 1967).
Det är i jämförelse mellan fall eller fenomen som intressanta likhe
ter och skillnader uppdagas. Dessa likheter och skillnader kan sedan
ligga till grund för teoretisk tolkning. Variligtvis kallas det för kom
parativa fallstudier när man gör jämförelser mellan olika fall. Inom
organisationsforskningen blev den komparativa metoden närmast
obligatorisk i mitten på sextiotalet då den s.k. contingencyteorin ut
vecklades. Man insåg att organisationer såg olika ut beroende på
11ur omgivningen såg ut, vilket beredde vägen för jämförelser mel
lan organisationer inom olika typer av omgivningar. Ett typexempel
på en sådan studie är Lawrence och Lorsch (1967) som studerade
tre olika organisationer i olika branscher. Inom statsvetenskapen
har det t.o.m. utvecklats en deldisciplin inom ämnet som kallas
komparativ politik där man traditionellt jämfört olika stater eller
politiska system med varandra. Det går emellertid inte att [mna en
ge11erell komparativ metod som är diskuterad i allmänna ordalag
och som har relevans för all forskning som innehåller jämförelser
av fall. Mackie och March (1995) menar att den viktigaste orsaken
till att använda komparativ forskning beror på samhällsvetenska
pens natur, att det nästan aldrig är möjligt att använda experiment.
De säger också att det [mns en del problem förknippade med
komparationer och att det är omöjligt att skapa en komparativ
forskningsdesign som är problemfri. Lösningen är att hitta sätt att
hantera avvägningarna mellan olika problem. Liksom Weick (1979)
menar de att det finns s.k. ttade-offs inom den komparativa meto
den.

Ett sådant problem är på vilken ledd komparationen skall göras.
Valet står mellan att jämföra samma fall över tiden eller ytterligare
fall över rummet. Yin (1994) kallar detta val mellan forskningsde
signer single-case eller multiple-casedesigns. En jämförelse över ti
den ger ett större djup i studien. En sådan studie gör det möjlighet
att se förändring av processer. Jämförelsen över rummet ger sämre
djup men i gengäld ökar bredden i studien. Med en studie över
rummet är det möjligt att dra slutsatser om variationen i fallens
rumsliga kontext. Mackie och Marsh kallar detta för ett val mellan
detaljeringsgrad och generaliserbarhet eller möjligtvis deskriptio11
och förk1aringskraft. Vid tidigare studier av samma karaktär inom
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svensk organisationsforskning överstiger antalet valda fall sällan tre.
Detta beror på att kvalitativa fåltstudier är en tidskrävande metod
som i allmänhet sätter gränser för antalet fall (Forssell 1992). Skäl
för att välja ett fall som studeras på djupet kan vara att fallet repre
senterar ett test aven signifikant teori, att det är ett fall som inte ti
digare varit tillgängligt för forskning eller att fallet är helt unikt
(Yin, s. 38-40). En flerfallsstudie används då anthlgen samma resul
tat kan förutsägas eller att de ger olika resultat men av förutsedd
teoretisk anledning (s. 46). Det är på förhand inte möjligt att ange
exakt antalet fall som skall göras, utan det beror på vad de visar.
Yin påpekar, liksom Forssell (1992), att varje studie är tids- och re
surskrävande varför det är viktigt att noga överväga varför fallen
väljs.

Ett annat problem är vilka kriterier som skall användas för att
välja fallen. Skall t.ex. fallen vara så lika som möjligt eller väljas ut
ifrån sin olikhet? Om likhetskriteriet används fmns det möjlighet att
"låsa fast" ett antal variabler vilket gör att forskningen kan fokusera
på de frågor som står i centrum för studien. I ett idealfall kan man
tänka sig att alla variabler är fasta utom en som studeras. I verklig
heten är detta experimentliknande tillstånd i princip omöjligt att
åstadkomma vid samhällsvetenskapliga forskningsproblem. Om fal
len väljs efter olikhetskriteriet [milS istället risken att antalet variab
ler blir så stort att det är svårt att dra några slutsatser av jämförel
sen. Aterigen fmns det ingen given lösning, utan beror på forsk
ningsproblemet.

Det fmns en språkförbistring i användandet av fålt- och fallstu
dier hävdar Forssell (1992). Medan fältstudier är en forskningsme
tod som innebär att man "går ut" och gör studier i verkligheten, är
fallstudier ett slags sätt att göra urvalet på. Om jag ska sätta etikett
på min forskningsmetod är det alltså en fältstudie med ett empiriskt
fall. Det är en metod som är vanlig och har använts vid flera andra
svenska organisationsstudier med varierande antal fall (se t.ex. Ja
cobsson 1986, Fernler 1994, Svedberg-Nilsson 1999, Erlingsdottir
1999, Bryntse 2000, Tamm-Hallström 2000).

Mittfall och minaJämfo'relser

Vad betyder nu ovanstående allmänna resonemang för min studie?
För det första är det inte självklart att organisationen är det samma



som fallet. Fall kan ju väljas på olika ledder och det kan [mnas fler
än ett fall. I denna studie utgörs fallet av polisens administrativa ar
bete över tiden, men inom fallet [mns flera mindre fall. Lundahl
och Skärvad (1992) (och Yin) kallar detta för att följa trattmodellen,
dvs. att successivt avgränsa fallet.

Jag delar upp berättelsen om polisens administrativa arbete i fyra
perioder, vilket innebär att jämförelser sker mellan dessa. Jag delar
också upp det administrativa arbetet i fem teman eller områden,
vilket innebär att även dessa blir ett slags fall inom fallen. Inom
dessa teman eller områden återger jag utsagor om administrativa
aktiviteter, vilket ger ytterligare ett antal fall. Urvalet av vilken in
formation som samlas in kan betecknas som målinriktat eftersom
jag på förhand bestämt att det är administrativa aktiviteter (Merri
am 1994, s. 62). Jämförelsen mellan fallen i fallet, eller korsanalysen
(ibid, s. 164), görs i kapitel 8 och 9, där jämförelser av utsagorna
om de administrativa aktiviteterna görs över tiden och mellan om
råden. Jämförelserna behövs för att kunna säga något om den ad
ministrativa förändringen, såväl i tiden som i rummet. För det
andra valdes fallstudien som forskningsmetod därför att den möj
liggör en kontextualisering av de administrativa aktiviteterna. Ge
nom sin empiriska rikedom, eller "thick desciption" (Geertz 1973),
kan fallstudien ge en förståelse för varför de administrativa aktivite
terna utförts i ett vidare organisatoriskt sammanhang. Utan att visa
detta sammanhang kan det vara svårt att se syften bakom aktivite
terna.

Vaifo"r studerapolisen?

Varför väljer jag att studera just polisens administrativa arbete? Hu
vudargumentet för att välja polisen som exempel på detta är att po
lisen är en intressant, aktuell och viktig organisation där det [mns
en debatt om administration (som vi såg i det första kapitlet).
Dessutom väcks nyfikenheten för polisens administrativa arbete då
det verkar som om det ökar på bekostnad av det operativa arbetet.
Hur ser det egentligen ut? I övrigt [mns det flera skäl som motive
rar valet av polisen.

Det första och kanske mest grundläggande skälet handlar om
polisens roll i samhället och i staten. Polisen har en alldeles speciell
roll som garant för statens inre säkerhet. Som Egon Bittner formul-
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erat det: "The role of the poliee is best understood as a meehanism for the dis
tribution ofnon-negotiabfy eoereiveforee employed in aeeordanee with the dietates
ofan intuitive grasp ofsituationai exigeneies" (Bittner 1970). Det vill säga
att polisen har möjlighet att tillgripa tvingande våld i vissa situatio
ner. Det är viktigt att denna funktion fungerar väl och har högt för
troende hos medborgarna. Det flOns annars risk för att rättssäker
het och demokrati urholkas om våldsmonopolet ifrågasätts så att
andra alternativ blir möjliga eller mer efterfrågade.

Det andra skälet jag vill hänvisa till handlar om polisens storlek.
Det är en av våra största myndighetsorganisationer. Tillsammans
har RPS som är polisväsendets chefsmyndighet och de 21 läns
myndigheterna ungefår 23000 anställda (Årsredov. 2003). Det be
tyder att polisen utgör ca 10 % av de anställda i hela statsförvalt
ningen. När det handlar om storlek brukar man även tala om vilka
pengar som omsätts. För polisens del är den årliga budgeten i stor
leksordningen 14 miljarder (Årsredov. 2003).

Det tredje skälet är att det ofta förs fram påståenden om polisen
som delvis har ideologisk grund, men som saknar grund i faktisk
kunskap om verksamheten. Jag tänker på den återkommande pro
blembeskrivningen att polisen i alla lägen alltid behöver mer resur
ser - det är resursbrist som gör att saker och ting inte fungerar som
de skall. Det behövs mer systematiska studier om hur poliser arbe
tar och hur organisationen ser ut och fungerar för att kunna kom
ma med sådana påståenden. Som jag visade i inledningen är det
också en återkommande problembeskrivning att polisen som orga
nisation är ineffektiv och genererar administrativt arbete. Det tredje
skälet är alltså empiriskt.

Det fjärde skälet är att polisens organisation har genomgått stora
förändringar under de senaste decennierna. Vid en hastig överblick
av de organisatoriska förändringarna visar det sig att polisen verkar
särskilt lyhörd för de förvaltningspolitiska "trender" som för närva
rande är aktuella. Det flOns anledning att misstänka att polisen är en
"provkarta" på reformer och styrförsök som har lett till mer orga
nisation och administration och är därför intressant att studera
närmare.

Det femte skälet rör sig om det faktum att polisorganisation
som forskningsobjekt är märkligt frånvarande i både internationell
och svensk forskning. Det fmns helt enkelt inga studier gjorda om



den svenska polisorganisationen och det administrativa arbetet. Ett
skäl är således att fylla en lucka, eller utforska en vit fläck på forsk
ningskartan. Utöver dessa fem huvudskäl till varför just polisen
skall studeras fmns ett antal andra skäl.

Ett sjätte sådant som jag skall ta upp är att organisationen stän
digt fmns i medias blickpunkt och därför alltid är "aktuell". Sällan
skrivs det om poliser i positiva ordalag, utan det handlar om poliser
som på olika sätt anses ha begått fel. Exempel på detta är polisak
tionen under ED-toppmötet i Göteborg sommaren 2001, de
återkommande artiklarna i kvällspressen om poliser som är föremål
för internutredningar eller nedläggningar av polisstationer.

Tillvägagångssätt

Jag har studerat utsagor om administrativa aktiviteter utan att på
förhand defmiera vilka administrativa processer de tillhör. Detta
innebär att jag inte haft för avsikt att clirektobservera eller kartlägga
all administration som försiggår i polisen, men ambitionen har varit
att utsagorna täcker in de viktigaste aktiviteterna och de viktigaste
händelserna i den administrativa förändringen. Teknikerna för in
samlandet av data har huvudsakligen bestått av dokumentstudier
och intervjuer med betoningen på det förstnämnda. Jag har även
gjort en förfrågan om att genomföra deltagande observation i en
polisreception men fick avslag med hänvisning till ett JO-utlåtande.
Motivet var att integriteten hos dem som besökte polisreceptionen
skulle värnas. Detta hade ingen större betydelse för studien efter
som observation av administrativa aktiviteter inte är nödvändigt för
syftet. I övrigt har jag blivit väl bemött och fått en allmänt positiv
bild av polisens öppenhet. Jag har läst eller tagit del av offentliga
dokument som fmns om polisen och polisorganisationen. Det är
dels utredningar, rapporter, artiklar, granskningar och budgetdo
kument om polisen, dels informationsmaterial, utredningar, rappor
ter och dokument från polisen.

Dokument

Ett grundmaterial jag använt mig av utgörs av utredningar om poli
sen. Det fmns ett antal sådana eftersom polisorganisationen har ge-
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nomgått stora förändringar det senaste halvseklet, kanske större
förändringar än någon annan mynclighetsorganisation. Polisen har
också utretts av ett antal kommitteer och utredningar. Atminstone
åtta stora statliga utredningar har genomförts under de senaste fyr
tio åren - i snitt en vart femte år. Förutom dessa har rapporter och
utredningar genomförts av RRV, RR och BRA i olika avseenden. 11

Exempel på större statliga utredningar om polisväsendet är SOU
1998:74 som behandlade styrningen av polisen, SOU 2000:25 om
en eventuell sammanslagning av SÄPO och Rikskriminalen och
SOU 2002:117 om renodling av polisarbetet. Som exempel på spe
cifIka utredningar som gjorts av andra myncligheter är RRV:s
granskning av polisen (RRV 1996), Riksdagens revisorers gransk
ning som redovisades i rapporten "Polisen i samhällets ijänsf' (RR
1992/93:1), JO:s återkommal1.de utredningar och inspektioner av
hanclläggningsrutiner och BRA:s utvärdering av närpolisreformen
(BRA 1999, 2000, 2001). Alla dessa utredningar är viktiga och får
en större tyngd eftersom det fmns brist på svenska forskningsstudi
er som behandlar polisorganisationen.

Ett annat grundmaterial jag använt mig av är tidningen Svensk
polis som utges av Rikspolisstyrelsen sedan 1962. Motivet till att
använda sig av denna tidning är att den ger aktuell information om
vad som pågår inom polisorganisationen. Den är alltså en viktig
källa för att kunna ordna materialet kronologiskt. Men det ska ock
så poängteras att tidningen i stor utsträckning utgör Rikspolisstyrel
sens röst, ofta med rikspolischefen själv på ledarplats. Risken att
materialet kan vara tendentiöst hanterar jag genom att använda mig
av andra källor för att pröva utsagorna.

Förutom offentliga utredningar och rapporter har offentliga
budgetdokument använts. Det är anslagsframställningar, budget
propositioner, regleringsbrev och årsredovisningar. Från polisen
själv har verksamhetsplaner, underlag för resultatclialoger, RPS
rapporter, arbetsbeskrivningar och statistik varit underlag. Material

11 Statliga utredningar som behandlar polisorganisationen är bl.a. SOV 1961:34, DS In
1963-641-21, SOV 1970:32, SOU 1979:6, SOU 1982:63, SOU 1998:74, SOV 2000:25 och
SOV 2002:117. Riksdagen revisorer och Riksrevisionsverket har gjort genomgripande or
ganisationsgranskningar 1993 resp. 1996. BRA har utvärderat närpolisreformen 1999
2002. Därtill har olika delaspekter av polisorganisationen och polisarbetet utretts och
granskats av flera organisationer och instanser t. ex. JO och Länsstyrelsen. Även särskilda
händelser med polisen i fokus har varit utsatta för granskning t.ex. den s.k. Göteborgs
kommitten.



från Polisförbundet har bl.a. varit en historisk tillbakablick på för
bundets verksamhet framtagen till dess 75-årsjubileum, utredning
om arbetsmiljön samt statistik. I övrigt kan nämnas polishistoriska
betraktelser som visserligen endast indirekt berör det administrativa
arbetet, men som ger insikt i polisarbetet.

När det gäller dagstidningsartiklar har jag inte gjort några syste
matiska insamlingar. Under perioden som studien av polisen har
pågått, ca. 1999-2004 har jag följt med debatten och samlat tid
ningsartiklar om polisen som jag bedömt vara relevanta. Min be
dömning är att en lustorisk genomgång av tidningsartiklar kring po
lisen skulle ha varit allt för omfattande och inte bidragit särskilt
mycket till studien i övrigt. Förmodligen skulle en sådan genom
gång givit kilovis med urklipp varav endast en liten andel handlat
om polisorganisation och administration.

Jag gick tillväga så att jag gjorde e11 kronologisk genomgång av
artiklar om administrativt arbete från Svensk polis. Detta fick utgö
ra en grundstomme för sådant som pågick i polisorganisationen i
administrativt hänseende. Till denna grundstomme fogade jag ut
redningar, rapporter, övriga dokume11t, artiklar och intervjumaterial
för att fördjupa historien och få den trovärdig genom att flera käl
lor användes. Jag använde mig också av Polisförbundets tidning
Polistidningen och Stockholms polismyndigl1ets informationstid
ning Sambandet för att få andra röster och perspektiv. Polistidning
en gick jag igenom tidsperioden 1965-2003 på samma sätt som med
Svensk polis. Sambandet är mycket yngre som tidning och jag an
vände mig av årgångar mellan 1996-2002.

Vid användning av dokument som huvudsaklig källa för infor
mation aktualiseras källkritik som metod. I<ällkritiken är en praktisk
användning av den objektiverande hermeneutiken och användbar
vid historieskrivning (Alvesson och Sköldberg 1994, s. 123). De
källkritiska kraven brukar anges till tre: samtidighet, oberoende och
tendens (TorstendaW 1966). Samtidskravet uppfyller jag främst ge
nom att använda mig av polisens interntidning som avspeglar vad
som hände vid tiden för händelsen. När det gäller kravet på obero
ende har jag i största möjliga mån arbetat så att varje tema eller
händelse fmns belagt i flera källor, vilket också motverkar att mate
rialet blir tendentiöst.
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Interv~juer

Sammanlagt har jag genomfört intervjuer med 23 personer på olika
nivåer och med olika befattningar inom polisen. Dessa gjordes i
grova drag i tre olika omgångar. Den första intervjuomgången
genomfördes 1999 med personal på Rikspolisstyrelsen. Detta kan
betraktas som ett slags förstudie som fick mig att förstå vad admi
nistration är i polisen och hur polisorganisationen fungerar. Den
andra intervjuomgången genomfördes med personal i Stockholms
polismyndighet under hösten 2000. En tredje omgång skedde 2001
där intervjuerna gjordes med företrädare för lokala polisdistrikt i
Stockholms polismyndighet. Intervjuerna ägde, förutom en, rum
på respektive respondents arbetsplats. De varade i allmänhet om
kring en timme men i vissa fall längre.

Min intervjuguide utgjordes av ett antal teman kring administra
tivt arbete och organisation, vilket gjorde att intervjuerna fick ka
raktären av öppna samtal med stort utrymme för respondenterna
att tala. Intervjutekniken bestod i att jag försökte växla mellan olika
logiska nivåer i samtalet. Det är tecken på en bra intervju när det
fmus en balans mellan de logiska nivåerna fakta, åsikter och känslor
(Banaka 1971). Ett problem i de inledande intervjuerna, när jag var
inne i en mer explorativ fas, var att det är lätt att missa faktanivån
eftersom frågorna hade en allmän karaktär. I de senare intervjuerna
hade jag större möjlighet att ställa faktafrågor då jag fått en ökad in
sikt i vad administrativt arbete innebär i polisen. Exempel på frågor
som jag ställde är: Hur ser budgetprocessen ut? Hur styrs polisen?
Vad anser du om administration? Vad är administration? Vilka för
ändringar har skett i det administrativa arbetet? Vad gör du i ditt
arbete som polischef? Det var alltså en blandning av frågor som
specifikt behandlade administrativa aktiviteter och frågor som be
l~andlade övergripande förändringar eller förutsättningar för det
administrativa arbetet.

Intervjuerna spelade jag in på band och skrev sedan ut dem or
dagrant (utom en då batterierna tog slut i bandspelaren).
Bandinspelning har den fördelen att man helt kan koncentrera sig
på vad som sägs och ger sig då en bättre möjlighet att ställa
följdfrågor. Alla intervjupersoner accepterade bandinspelning trots
att detta ibland påminner poliserna om polisförhör, eller kanske
just därför. En fördel med att skriva ut intervjuerna ordagrant är
möjligheten att bearbeta materialet ingående. Nackdelen är förstås



att bearbeta materialet ingående. N ackdelen är förstås tidsåtgången
som detta arbete kräver. Fördelen med denna typ av intervjuer är
att intervjumaterialet blir rikt och omfattande, nackdelen är att ma
terialet har en tendens att bli spretigt och ibland alltför omfattande.
Utskriften av intervjuerna uppgick till ca. 300 A4-sidor i obearbetat
skick.

Fördelar och nackdelar med tillvägagångssättet

Det systematiska reflekterandet över metoden är det som särskiljer
en vetenskaplig text från andra texter (Lundahl och Skärvad 1992).
Avgörande blir då redovisningen av bakgrunden till problemet och
val av empiri, metod och teori. Ett annat och mycket enklare ord
för samma sak är hederlighet i forskningen (Lindholm 1978). Enligt
Kaplan (1964) är det detta som kallas metodologi eftersom det
handlar om beskrivningen, förklaringen och rättfårdigandet av de
metoder som används. Metodologi, fortsätter Kaplan, är ett tämli
gen brett begrepp som betyder lite olika inom olika vetenskaper
och discipliner. Från en snävare forskningsteknik till det bredare
epistemologibegreppet. Metodologi spänner alltså över frågor som
l1al1cllar om hur man konkret går till väga vid undersökningen till
frågor som handlar om basal vetenskapsfl1osofi.

En utgångspunkt för denna studie är att den skett i ett växelspel
mellan teori och empiri. Metodmässigt kan det varken sägas vara
induktion, där empirin ligger till grund för teorin, eller deduktion,
där teorin ligger till grund för empirin, utan en blandning mellan
dessa. Sköldberg kallar tillvägagångssättet för abduktion (Sköldberg
1993). I praktiken är det så som samhällsvetenskaplig forskning
ofta går till (Alvesson & Sköldberg 1994). Med en utgångspunkt i
ett tolkande förhållningssätt och en pragmatisk inställning till
forskning där synen på forskning är ett växelspel mellan empiri och
teori, tror jag inte att det är möjligt att i förväg konstruera en opti
mal undersökningsdesign som sedan kan användas för att göra
"den bästa studien". Det handlar ofta om komplexa samspel där
man ställs inför svårlösliga eller t.o.m. eviga problem, vilket också
avspeglas vid valet av metod. Även om det fmns vissa standardme-
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toder för kvalitativ forskning så måste metoden ofta skapas för att
passa det aktuella forskningsproblemet.

Varje forskningsmetod har sina för- och nackdelar och det man
kan göra som organisationsforskare är som Weick (1979) säger:
acknowledge tradeoffs! Alltså att erkänna att det f1nllS ömsesidiga
beroendeförhållanden som gör att två metodologiska krav inte
samtidigt kan tillgodoses. Hos Weick illustreras detta med hjälp av
en klocka med två visare men med tre tidpunkter. Visarna kan inte
samtidigt peka på alla tidpunkterna/kraven utan måste välja två av
dem eller välja bort det tredje. Weick benämner kraven generality,
accurate och simple. Poängen med Weicks resonemang är att en
teori inte samtidigt kan vara generell, korrekt och tydlig/enkel utan
en bland11ing av två av dessa. Han propagerar för att forskaren skall
hitta sin egen forskningsposition och strunta i skuldkänslorna över
att inte uppnå alla krav. Det viktiga är att veta vad man gör och vil
ka konsekvenser detta får för slutsatserna av studien.

I mitt fall består studien av ett fall där utsagor om administrativa
aktiviteter studeras i ett organisatoriskt sammanhang. Denna pre
senteras i en fallbeskrivning som innehåller både subjektiva värde
rit'lgar och utsagor från aktörer och faktiska, tekniska förhållanden i
situationen (se Lundal'll och Skärvad 1992). Fallbeskrivningen är
konstruerad som en berättelse där utsagorna om de administrativa
aktiviteterna är sammanlänkade genom kronologi och en allmän
förvaltnings- och samhällsutveckling. Strukturen för den empiriska
berättelsen är att den är kronologiskt ordnad och indelad i fyra pe
rioder. Som alltid när det gäller periodiseringar kan man ha olika
synpunkter på hur dessa skall göras. Jag har valt perioder som un
gefärligen följer rikspolischefernas mandatperioder. Dessa perioder
valdes eftersom de sammanfaller med olika faser i polisorganisatio
nens administrativa utveckling. I varje tidsperiod går jag igenom de
viktigaste administrativa förändringarna inom polisen. Några är
återkommande, t.ex. budgetprocessen, medan andra, son1 t.ex.
uppbyggandet efter förstatligandet, endast diskuteras i en specifik
period. Jag har valt att behandla de administrativa aktiviteterna un
der sex olika områden: RPS och polisens organisering, ekonomiar
betet, personalarbetet och clataarbetet. Dessutom skall jag studera
vilka administrativa arbetsuppgifter som tillkommer under olika
tidsperioder. Som komplement till dessa administrativa områden



skall jag även redogöra för administrationen i det operativa polisar
betet.

Anledningen till att jag valt just dessa områden är för att det är
inom dessa som det förekommer administrativa aktiviteter. I en lä
robok om praktisk administration som används på gymnasienivå
går man t.ex. igenom områdena organisation, kommunikation, data,
planering, budgetering, personal och arbetsrätt (Lindstrand m.fl.
1984). Mintzberg (1979) pekar också ut ledning, teknostruktur och
stödpersonal som delar i administrationen. Ledning motsvaras av
Rikspolisstyrelsen och den övergripande organiseringen, tekno
strukturen motsvaras av experterna och de administrativa systemen
i ekonomi-, data-, och personalarbetet och stödpersonalen de som
arbetar med administrationen i organisationen.

Med denna berättelse som grund har jag möjlighet att besvara
avhandlingens forsknings frågor. Utsagorna om administrativa akti
viteter och dess argument och syften är materialet som används för
att svara på den första frågan om vad administration är. Beskriv
ningen, berättelsen, är nödvändig för att uttala sig om hur administ
rationen förändras över tiden, och utgör bakgrunden till förklaring
ar om varför administrationen förändras. Nackdelen med att endast
studera ett fall på djupet är som tidigare sagt svårigheten att genera
lisera resultaten. Vad som gäller för polisen kanske inte gäller för
andra organisationer. Fördelen med ett djupgående fall är möjlighe
ten att studera förändringen över tiden. Detta kan ge underlag till
att skapa teori eller hypoteser som sedan är möjliga att testa i fler
falls studier. Men som jag tidigare sagt innehåller det övergripande
fallet ett antal mindre fall som jämförs inbördes. Detta innebär att
bristen fmns i jämförelser över rummet mellan iivergripande fall och
inte bristen i jämförelser. Jag kan alltså inte uttala mig om vad som
gäller för andra organisationer eller generalisera mellan fålt. Där
emot är det möjligt att uttala sig om skillnader över tiden och mel
lan områden inom polisen.

Likväl som den valda forskningsmetoden lyfter fram vissa
aspekter eller möjligheter döljs andra. Vad jag inte kan uttala mig
om som resultat av denna studie är den faktiska förändringen av
administration i absoluta tal. Det ingår ingen mätning eller kvantifi
ering. Däremot kan förändringen beskrivas kvalitativt utan att sif
fersätta den. En annan sak jag inte kan uttala mig om är vad det
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administrativa arbetet konkret består av eller hur människorna i or
ganisationer arbetar med administration. Jag har studerat utsagor
om administration och inte kartlagt arbetsuppgifter eller gjort ob
servationer. Detta innebär att det kan föreligga skillnader mellan
vad som sagts och skrivits om administration och vad som faktiskt
görs. Ytterligare ett metoclproblem är tolkningen av i vilket syfte de
administrativa aktiviteterna utförs. I vissa fall kan denna tolkning
vara svår att göra och ibland skiljer sig det uppgivna syftet mot min
tolkning av syftet. Det är särskilt för den legitimerande administra
tionstypen som detta problem föreligger, eftersom det legitimeran
de syftet sällan är uttalat. Ofta motiveras legitimerande administra
tion med effektivitetsargument eftersom det är mest legitimt att
framföra sådana.

Fortsatt disposition

De närmast följande kapitlen handlar om polisen som är avhand
lingens empiriska fall. I de följande fyra kapiden 4-7 följer den em
piriska berättelsen om den administrativa utvecklingen i polisen
mellan åren 1965-2003. I kapitel 8 analyseras denna utveckling med
h.jälp av administrationsmodellen som utvecklades i kapitel 2. Där
efter, i kapitel 9, diskuteras den administrativa förändringen som
skett i polisen, och i kapitel 10 förklaras varför förändringen skett
på detta vis. Kapitel 11 slutligen sätter in resultaten i ett vidare
sammanhang och ger några förslag på fortsatt forskning inom om
rådet.

Jag börjar min berättelse 1965 eftersom det då genomfördes den
ojämförligt största omorganisationen av den svenska polisen i mo
dern tid. Från att polisen huvudsakligen varit lokalt organiserad och
fmansierad blev polisväsendet statligt. Strax innan förstadigandet
inrättades också Rikspolisstyrelsel~ (RPS), en överordnad administ
rativ myndighet för polisväsendet. Det är först då man i någon me
ning kan tala om polisen som en enda organisation. Det jag kom
mer att fokusera på i denna avl~andling är den administrativa för
ändringen, eller utvecklingen om man så vill. Ofta när det skrivs
om polisorganisationen eller polisarbete står det polisiära i förgrun
den. Det handlar om "spännande" brott och polisens metoder för
att jaga brottslingar, ofta med kriminalromanens clramaturgi. Denna
historia handlar istället om en annal~ sida av polisorganisationen



och polisarbetet. Det är inte brott, polismetocler eller skarpsinniga
mordutredare som är huvudingredienserna, utan organisationsför
ändringar, kontorsrutiner, administratörer och byråkrater. Detta är
väl så spännande som något fIktivt brott eftersom det i högsta grad
är verlilighet för många av de anställda i polisorganisationen.
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Kapitel 4

Den nya polisen, perioden 1965-1978

Brandvakt, kronofogde och landsfiskal- utgångsläget

Polisen som organisation är en relativt ung företeelse i statsförvalt
ningen. Funktionen som ansvarar för den allmänna ordningen har
emellertid funnits under lång tid. Den första "polislagen" fmns i
Magnus Erikssons stadslag från 1300-talet och gäller i första hand
förhållandena i Stockholm (populär historia nr 7 2000). I slutet av
1SDO-talet bildades en styrka med särskilda stadsvakter för att sköta
ordningen i städerna. På nätterna fanns det ett slags motsvarande
"ordningspolis" i den s.k. brandvakten. I och med den stora inflytt
ningen till städerna vid industrialiseringen, främst Stockholm, ska
pades olika nya sociala problem. !(rav ställdes på att förändra orga
nisationen för ordningshållande, vilket gjorde att frågan utreddes på
1840-talet. Ar 18S0 inrättades den första enhetliga organisationen i
Stockholm med uppgiften att sköta allt polisarbete. Förebilden var
Londons poliskår som startat 1829 (polistidningen nr 6 2002).

På landsbygden såg det annorlunda ut än i städerna. Där ansva
rade länsstyrelserna med landshövdingarna i spetsen för ordnings
verksarrlheten i sina respektive län. Där var fram till 1918 krono
fogden och länsmannen ansvariga för både polis-, åk1agar-, och ex
ekutionsverksamheten. Till deras hjälp anställdes biträden, s.k. fjär
dingsmä11, som var socknens lokala polis. Man kan påstå att krono
fogden och hans biträden var konungens representanter i lokal-
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samhället (Frohnert 1993). Exekutionsväsendets organisation om
organiserades 1918 varmed kronofogdetiteln avskaffades. Delvis
var detta ett uttryck för det dåliga rykte kronofogden hade fått som
brutal indrivningsman och rättskipare. Efter reformen övertog
landsfogden kronofogdens arbetsuppgifter med landsfiskalen som
lokala tjänstemän, och en utbildning som ledde till landsfiskalexa
men infördes. Landsfiskalens arbetsuppgifter bestod efter omorga
nisationen förutom av utmätnings- och indrivningsverksamhet av
allehanda polisgöromål. I en "undersökning om arbetsuppgifterna
uppgavs att andelen tid som landsfiskalen använde till polisgöromål
var 42 % (SOU 1922:49).

Det fanns även en särskild statspolisorganisation. Tanken var att
denna polisstyrka skulle kunna rycka ut var som helst i landet där
det behövdes polisiär hjälp. Statspolisen inrättades som en direkt
följd av Adalenkravallerna 1931 då militär kallats in för att stävja
oroligheterna och skjutit ihjäl fem av de strejkande arbetarna. Det
fanns alltså en renodlad polisorganisation i städerna, landsfiskalen
på landsbygden som till hälften var polis och en statspolis som
kunde sättas in vid behov i hela landet. För alla tre delar av polisen
fanns också olika ledningar.

Denna organisation beskrevs från flera håll som svåröverskådlig
och överlappande, vilket ledde till en mängd statliga utredningar.
Landsfiskalens verksamhet utreddes sammanlagt ett femtontal
gånger mellan 1920 och 1955 i olika avseenden (Ivarsson Wester
berg 1999). Den tyngsta frågan för utredningarna var hur polisens
framtida organisation skulle utformas. Problembilden var gemen
sam för i stort sett alla utredningarna. Det största problemet verka
de vara oenhetligheten som präglade polisorganisationen till följd
av att varje kommun ansvarade för verksamheten. Landsfiskals
funktionen hade utvecklats till ett slags "diversehandel" inom det
juridiska och rättsliga området och hade lång historisk tradition att
vara just så. Några av arbetsuppgifterna var att kontrollräkna älgar
för att stämma av med influtna jaktavgifter samt efterforska verk
samma företag från 18aO-talet i företagsregistret. Arbetsbördan och
behandlingen av ärenden varierade på grund av de stora skillnader
na mellan olika distrikt med avseende på befolkning och geografi.
Man ansåg att den kotrlbinerade polisen, åklagaren och utmät
nll1gsmanl1el1 hade relativt små resurser, var alltför lokalt förankrad,



hade dåligt anpassad utbildning samt att den var dåligt anpassad till
den samhälleliga utvecklingen. En av utvecklingstendenserna i
samh.ället som känns igen även i vår tid uttrycks i en av de stora po
lisutredningarna:

'1 detta hå"nseende torde endast behiiva påpekas den genomgripande fiirändring
som inträtt till fl!jd av kommunikationsväsendets utveckling" (SOU
1944:53).

Med kommunikation menades främst den ökande biltraf.tken som
innebar att brottsligheten blev mer rörlig. Samtidigt ställdes krav på
att traf1kövervakningen skulle öka.

RPS och polisens organisering

Polisen blir statlig

Förslaget om att polisen borde ställas under statligt huvudmannas
kap dök upp första gången från Polisförbundet 1921 (persson
1990), och fanns sedermera med i förarbetena till den nya polisla
gen 1925 (SOU 1922:49). Förslaget återkom i olika skepnader och
med olika alternativ i flera stora polisutredningar, t.ex. 1939 och
1944 års utredningar. Inte förrän efter 1957 års polisberedning fat
tades emellertid ett principbeslut om att polis-, åklagar- och exeku
tionsväsendet skulle delas upp i olika verksamhetsgrenar och för
statligas.

Efter två riksdagsbeslut 1962 och 1964, sjösattes 1965 den störs
ta reformen som det svenska polisväsendet någonsin genomgått,
polisen förstatligades. Statsmakterna framhöll att organiseringen av
polisverksamheten i fortsättningen borde ges större uppmärksam
het, vilket också poängterades i samband med reformen. Totalt be
rörde reformen 18 000 människor som alla skulle söka nya tjänster.
Vissa sökte upp till hundra tjänster vilket gjorde tillsättningsförfa
randet till ett enormt arbete. Genom nattarbete och med hjälp av
datorer lyckades man bli fårdig till den 1 januari 1965 då reformen
skulle sjösättas (persson 1990). Tillsättningarna offentliggjordes i
Post- och inrikes tidningar i en bilaga med hundratalet sidor, varav
polisen omfattade ett sjuttio av dem (polisförbundet 1978). Efter
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årsskiftet 1964/65 ägde en gigantisk tlyttkarusell rum till följd av re
formen när personer och materiel skulle komma på plats, arkiv
upprättas, telefoner installeras osv.

Den nya Rikspolisstyrelsen

Ett av huvudförslagen i reformen var att det skulle bildas en central
organisation med ett övergripande ansvar för polisverksamheten.
1957 års polisutredning lade i sitt betänkande "Huvudmannaskap
för polisväsendet m.m." (SOU 1961:34) ett förslag om att en cen
tral myndighet kallad Statens polisinspektion skulle inrättas. Försla
get innebar en liten myndighet med en chef, en operativ, en admi
nistrativ samt en teknisk byrå. Man menade att myndigheten inte
skulle fungera som en chefsmyndighet i egentlig bemärkelse. Detta
förslag fick kraftig kritik från remissinstanserna som menade att
den centrala polisorganisationen borde byggas upp som vilket annat
centralt verk som helst. I 1962 års polisberedning tog man fasta på
kritiken som det förra utredningsförslaget utsatts för och skissade
på en betydligt större organisation med generaldirektör, överdirek
tör och flera olika byråer samt en informationsavdelning. Förslaget
godtogs i sin helhet och Rikspolisstyrelsen startade sin verksamhet
den 1 juli 1964 med 230 ~änstemän anställda och flyttade in i
hörnhuset vid korsningen Hantverkargatan och S:t Eriksgatan i
Stockholm.

Som rikspolischef tillsattes Carl Persson. Persson hade gått den
långa vägen inom juristkarriären som hovrättsfiskal i Överskåne
och Blekinge, tingsselrreterare, assessor i Skånska hovrätten och se
nare hovrättsråd i Svea hovrätt (Svensk polis nr 2 1964). Därefter
arbetade han på Inrikesdepartementet som juridisk expert och blev
så småningom statssekreterare 1958. Persson var en av de stora ar
kitekterna bakom reformen som ledde till förstatligandet. Efter
principbeslutet fick han även leda den polisberedning som skulle
utforma det praktiska genomförandet. När sedan Rikspolisstyrelsen
(RPS) bildades 1964, två år efter tillsättandet av polisberedningen,
fanns det egentligen inget alternativ till posten som rikspolischef.
Carl Persson antog erbjudandet och fick därmed uppdraget att
genomföra reformen som han själv till stora delar legat bakom.

RPS hade ett omfattande mandat enligt instruktionen. I andra
paragrafen stadgades att styrelsen skulle 1) genom inspektioner hål-



la sig underrättad om polisväsendets tillstånd och behov, 2) genom
allmänna råd och anvisningar verka för planmässighet, samordning,
enhetlighet och rationalitet inom polisväsendet samt 3) meddela fö
reskrifter för lägre polismyndigheter och utöva ledning av polis
verksamheten (SFS 1964:403).

Att skapa en enhetlig organisation

Den första tiden efter förstatligandet präglades av försök att skapa
en enhetlig polisorganisation. Polisväsendet bestod efter reformen
av 119 polisdistrikt som alla var egna myndigheter, och RPS bedrev
ett intensivt arbete för att samordna organisationen och skapa den
eftersträvade enhetligheten. Rikspolischefen sade i ett tal som hölls
i samband med att en poliskommissariekurs examinerades 1966
vart man strävade:

'Tillämpningen av enhetliga och Jär alla polisdistrikt gemensamma normer är
en Järutsättning Jär ett fiirverkligande av den målsättning statsmakterna upp
ställtJär polisverksamheten i samband med polisväsendets Järstatligande. Det
är niidvändigt att man i hela landet tillämpar samma rystem och rutiner. Med
nuvarande målsä·ttning och med tillkomsten av ett centralt samordnande organ
ä·r det inte längre mo/ligt attfiirbli vid de differentierade arbetsmetoder som råd
de Järe Järstatligandet. Det är också en angelägen uppgift att i mÖjligaste mån
befria polismannen från sådana arbetsuppgifter som faller utom ramen Jär
egentlig polisverksamhet. Detta inbegriper all den utredning och spaning som
polisen bedriver som handräckningsorgan åt andra myndigheter" (Svensk po
lis nr 8 1966).

För att åstadkomma detta använde sig RPS av ett antal medel. Man
anställde biträden och kontorspersonal för att avlasta poliserna, ut
fårdade riktlinjer och anvisningar, standardiserade polisutbildning
en, gjorde inspektioner i polisdistrikten och arbetade med intern in
formation.

Andra administrativa arbetsuppgifter som tillkom och som
främst låg på RPS var budgetarbetet och personalarbetet. Dessut
om hade RPS ansvar för datoriseringen som påbörjats inom polis
väsendet. Dessa tre områden fick sin organisatoriska hemvist i olika
byråer inom RPS. Budgetfrågorna hamnade på kanslibyrån, perso
nalfrågorna på personalbyrån och datafrågorna fick en egen enhet

73



74

under kanslibyrån. Detta förändrades i början av sjuttiotalet vid en
omorganisation av RPS då en ny avdelning skapades för de admi
nistrativa funktionerna där dessa områden ingick ".. Jär att stå'rka
ledningsfunktionen" (Svensk polis nr 1 1970). Då inrättades även en
ny registerbyrå som hade hand om arbetet med polisens olika regis
ter.

Ekonomi och budgetarbete

Budgetarbetet var nytt eftersom polisväsendet efter förstatligandet
ingick i statsbudgeten som vilken annan stadig myndighet som
helst. Tidigare fmansierades ju polisen främst av kommunerna. RPS
hade ansvaret för att samordna och sätta samman budgetförslaget
(petitan) till regeringen, och hade kontakterna med departementet.
Dessförinnan fick varje polismästare gå igenom sina respektive
budgetbehov och meddela RPS. Anslagsframställningen hade ka
raktären aven "önskelista" där polisen ständigt ville ha en ökande
personalstyrka, nya bilar och helikoptrar, polishus och tekniska
hjälpmedel. Brukligt var att departementscl~efen närmast scha
blonmässigt drog ned en aning på den äskade budgeten (Tarschys
och Eduards 1975). Man får intrycket av ett slags spel där myndig
heten med motiveringar och argument försöker få mer pengar (ett
favoritargument för mer pengar var ju en ökande brottslighet), och
en departementschef som inte beviljade allt eftersom det då skulle
leda till ännu större äskanden nästa gång.

Utvecklingen av budgetprocessen ipolisen

I<ärnan i ekonomlarbetet var budgetprocessen. Det är ett arbete
som genomgått stora förändringar sedan polisen blev statlig. Från
att ha varit ett kameralt och sammanräknande system för tilldelning
av pengar från statsmakterna har budgetprocessen utvecklats till ett
sofistikerat styrinstrument för regeringe11 att styra myndigheterna.
Följande beskrivning visar hur arbetet med budgeten kunde se ut
tiden strax efter förstatligandet. Det var kanslibyrån på RPS som
författade den slutliga anslagsframställningen (petitan) som lades
fram inför "Kungl. Maj:t".



Ett och ett halvt år innan budgetåret började inleddes budgetpro
cessen inom polisen. Exempelvis började man budgetarbetet i janu
ari 1968 för budgetåret 1969/70 (Svensk polis nr 12 1968). Då för
bereddes och skickades instruktioner och blanketter till alla polis
chefer om hur budgetarbetet skulle gå till. Detta gjordes innan de
slutliga anvisningarna kommit från regeringen, vilket innebar att
RPS instruktioner till polischeferna byggde på ett slags bedömning
om det statsfmansiella läget och vilka äskanden som kunde bli ak
tuella. De lokala polischeferna gjorde sina bedömningar om kom
mande personalbehov och teknisk lltruStning m.ffi. byggda på
brottsstatistik och polisdistriktets specifJka karaktär. I april gick det
formella startskottet för budgetarbetet. Då skickade Finansdepar
tementet ut petitaanvisningar till myndigheterna där grunderna för
budgetarbetet angavs. Formuleringarna i anvisningarna tolkades av
myndigheterna och låg till grund för vilken nivå man kllnde lägga
sig på i äskandet. I 1967 års anvisning talades det om att mynclighe
terna skulle ha en "oförändrad ambitionsnivå", och i 1968 års an
visningar hette det att man skulle "iaktta återhållsamhet". Skillna
den mellan formuleringarna kan vara svår att upptäcka, möjligen är
den senare en aning mer generös. Polismästarnas anslagsäskanden
skickades till länsstyrelserna som yttrade sig och gjorde justeringar
in11.an de senast den 1 juni insändes till RPS och kanslibyrån.

Vid RPS fördes alla uppgifter över på stansade hålkort för att
bearbetas i datorn och få en sammanställning över alla tjänster etc.
som äskades. Det inkomna materialet delades sedan llpp på RPS
olika fackbyråer för att bearbetas. Detta arbete pågick under som
marmånaderna då också ett antal sammanträden mellan styrelsen
och fackbyråerna hölls. Slutligen "låstes" det defmitiva anslagsäs
kandet i plenum med den parlamentariskt tillsatta styrelsen för RPS,
och den 1 september skickades RPS petita in till departementet.
Den 10 december "låstes" tabellverket, siffersammanställninge1~

som utgjorde den egentliga s.k. statsverkspropositionen (budget
propositionen), och den slutliga budgeten lades formellt fast i janu
ari vid riksdagens högtidliga öppnande varefter regleringsbreven
skickades ut till myndigheterna i april (Svensk polis 12 1968). Re
gleringsbreven var detaljerade anvisningar för hur myndigheterna
skulle anvä11.da sina tilldelade pengar. I detta hade man tagit hänsyn
till motioner, utskottsbetänkanden och debatt i riksdagens kamrar.
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Det innebar att det förekom skillnader mellan vad som stod i pro
positionen och den slutgiltiga tilldelningen. I polisens reglerings
brev för 1966 fastställdes t.ex. att det skulle [mnas 267 kansliskriva
re, 48 kontorsskrivare, 381 kontorister och 11 bokhållare (Statslig
garen 1966/67).

Baserat på regleringsbrevet och dess detaljerade anvisningar om
tjänster etc. formulerade RPS i sin tur anvisningar till de lokala po
lischeferna om ~änstetillsättningar. Man tog också hand om de
upphandlingar av materiel för polisväsendet som får göras enligt
regleringsbrevet. Efterhand levererades ny materiel och nya tjänster
tillsattes under hösten, vilket innebar att cirkeln slöts ett och ett
halvt år efter inledningen av budgetarbetet.

Budgetberälmingsrutinerna var bland det första som började da
tabearbetas och RPS var först llt i statsförvaltningen på detta om
råde (persson 1990). Man tillsatte 12 nya biträdestjänster vid RPS
kameralsektion för att ombesörja polisväsendets centraliserade in
och utbetalningar och budgetbokföring (Statsliggaren 1965/66).
Hans Holmer, dåvarande chef för kanslibyrån och ansvarig för
budgetprocessen, sade vid en polischefskonferens att RPS var nöjd
med de nya ADB-rutinerna. Det tog endast tio (!) dagar att få en
ekonomisk sammanställning av polismästarnas förslag. En annan
nyhet var att man koncentrerade sina inköp av material till två
gånger per år. Detta krävde större planering från distriktens sida
men var nödvändig ur administrativ synpunkt, enligt Holmer
(Svensk polis nr 11 1966).

Polisen ochprogrambudgeteringen

Anslagskonstruktionen och budgetprocessen genomgick vissa för
ändringar under slutet av sextiotalet och i början av sjuttiotalet.
1968 inleddes försök med en ny styrform baserat på mål och resul
tat i statsförvaltningen. Den nya styrformen fick benämningen pro
grambudgetering. I modellen ingick att särskilda avgränsade pro
gram inom myndigheterna skulle identifieras. Programmen skulle
målsättas med för dessa relevanta mål som sedan skulle följas upp
med h.jälp av prestations- och effektivitetsmätningar. Enligt Pro
grambudgetutredningen skulle målformuleringen bli en mer priori
terad syssla för såväl regering som riksdag och verksledningar
(SOU 1967:13). Programbudgeteringen byggde på en stram rationa-



listisk ideologi där mål- och medeltänkandet, mätbarhet och styr
ning var huvudingredienser.

Styrinstrumentet vidareutvecklades inom en avdelning på Riks
revisionsverket och hämtade sina ideer från det senaste inom ve
tenskapen, operationsanalysen. Modellen hade också tidigare an
vänts inom försvaret och i den amerikanska statsförvaltningen (se
Sundström 2003 för en utförlig beskrivning av budgetprocessens
allmänna utveckling).

Polisen kom att ingå i försöksverksamheten med programbud
getering ocl1 man tillsatte en arbetsgrupp för verksamheten. Denna
leddes av Hans Holmer som biträddes av cheferna för de två polis
byråerna samt byrådirektören Berndt Eriksson, som var sekreterare.
Eriksson kom från Statskontoret och hade tidigare sysslat med
programbudgetering inom försvaret. Försöksverksamheten inom
polisen inleddes inom tre distrikt: Eskilstuna, Huddinge och Häss
leholm.

I en artikel i Svensk polis redogörs kortfattat för införandet av
programbudgeteringen i polisen. Tonen i artikeln tyder på skepsis
vad gäller möjligheten att skapa relevanta mål och mått för polis
verksamheten:

"Det är bara i bästa fall som man genom programbudgeteringen kan få ett
måttpå effektiviteten - det har nämligen visat sig mycket svårt att mäta den"
(Svensk polis nr 12 1968).

Programindelningen omfattade den del av polisverksamheten som
ansågs framställa någon form av slutprestation, dvs. utredningar,
beviljade tillstånd, övervakningstimmar etc. I<ostnader för s.k.
stödprogram som administrativa funktioner, utbildning och under
håll av fordon fördelades istället på huvudprogrammen. För polisen
utformades två huvudprogram, ett för allmän och ett för särskild
polisverksamhet. Berndt Eriksson och hans kolleger höll informa
tionskurser om programbudgetering. I dessa (6 st) deltog 270 per
soner från hela landet. I Svensk polis konstaterades att program
budgetering hade blivit ett modeord inom statsförvaltningen, så
också nu inom polisen (Svensk polis nr 3 1970).

Programbudgeteringen förutsatte att myndigheterna redovisade
en stor mängd information. Därför utarbetades en normalkonto-
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plan av Programbudgetutredningen som kallades S-planen, vilken
var en grundläggande komponent i det av RRV utvecklade redovis
ningssystemet system-S. 1967 beslutades att alla myndigheter skulle
inordnas i system-S. I botten på nyordningen låg ADB-tekniken
som medfört att alla rutiner och blanketter standardiserats. RPS till
satte en arbetsgrupp som skulle anpassa system-S till polisväsendet.
Honnörsordet var verksamhetsanpassning. Ordförande i arbets
gruppen var avdelningsdirektör Karl-Åke Larsson med närmaste
man byrådirektör Lennart Gustafsson plus en representant från
RRV (Roland Hasselgren) (Svensk polis nr 4 1973). Gruppen arbe
tade under ett års tid. Största nyheten var att konteringen kom att
innehålla mer information och istället för ett kontonummer fanns
nu tre. I samband med detta omarbetades förvaltnings föreskrifter
na för att från början göra föreskrifterna revisionstekniskt godtag
bara.

Konsekvenserna för polisen av det nya redovisningssystemet var
att RPS kameralsektion omorganiserades delvis till redovisnings
central (Re) och att ett eget revisionskontor där revisorerna skulle
granska den interna fakturakontrollen, bokslut m.m. inrättades. Po
lisväsendet skulle utgöra en särskild redovisningsgrupp för system-S
med redovisningscentralen förlagd till RPS, en av ett 30-tal i landet.
Under budgetåret 1974/75 planerade man att fem tjänstemän skulle
anställas för detta (prop. 1974:1). I och med övergången till det nya
systemet omskolades också personalen då vissa gamla rutiner blev
helt oanvändbara. Uppgifter som tidigare sköttes centralt delegera
des till polisdistrikten. Detaljredovisningen ökade och man kunde
fördela kostnader ända ned på distriktsnivå. Detta skulle innebära
att polisväsendets verksamhetsplanering blev säkrare. Det fanns
också många rationaliseringar inbakade i systemet även om om
läggningen gav merarbete i ett övergångsskede. Till RPS inkom un
gefår 300.000 verifikationer per år, vilket innebar att en mängd nya
veriflkationspärmar tillkom. Budgetåret 1971/72 blev det ett till
skott på 1437 pärmar utgörande hela räkenskapsmaterialet (Svensk
polis nr 4 1973).

Försöksverksamheten redovisades över ett särskilt anslag under
rubriken "polisenheter med särskild budget". Justitiedepartementet
menade i budgetpropositionen för 1971 att anledningen till detta
var för att få ett grepp om försöksverksamheten och kunna utvär-



dera den. Budgetbehovet för programbudgeteringen var inte utrett,
utan man skulle återkomma till detta i regleringsbrevet. Ett formellt
anslag på 1000 kr fördes upp (prop. 1971:1). Man visste helt enkelt
inte hur mycket pengar det skulle kosta. Försöken med program
budgetering ansågs ha slagit väl ut i samtliga tre försöksdistrikt.
Fr.o.m. 1 juli 1970 tänkte man utöka försöksverksamheten till att
även omfatta Jakobsberg, Växjö och Västerås (Svensk polis nr 6/7
1970). Man räknade med en mjuk övergång till det l1ya systemet
från och med budgetåret 1971/72.

Under våren 1973 inleddes övergången till ett nytt årsplanerings
system genom att alla länsstyrelser och polisstyreiser upprättade
resurs-, mål- och verksamhetsplaner i programtermer för budget
åren 1973/74 och 1974/75. Övergången skulle ske successivt för
att vinna erfarenheter med sikte på att [mna en anslagskonstruktion
som kunde accepteras av statsmakterna, och som var ändamålsenlig
för polisväsendet. Ett av problemen var att anpassa verksamhets
planeringens omfattning med hänsyn till polisenheternas olika stor
lek (som ju också Falkenstam var inne på, se citatet ovan). Siktet
var inställt på att till den 1 juli 1975 åstadkomma en uppdelning av
nuvarande anslag i en investeringsdel och en driftskostnadsdel vilka
i sin tur var beräknade att bli uppdelade i ansvarsområdena RPS,
lokala polisorganisationen och SI<L12. Flera utredningar sattes igång
inom styrelsen för att klara övergången till ett nytt planerings- och
anslagssystem så smärtfritt som möjligt. En arbetsgrupp utredde,
helt i linje med de bärande ideerna bakom systemet, frågan om
ökad delegering av ekonomiska beslut till polisdistrikten.

Som följd av programbudgeteringen började RPS arbeta med att
förbättra sin långsiktsplanering. Ett antal studiegrupper tillsattes
även för detta arbete. Planeringen skulle så småningom ge underlag
för en budgetdialog med statsmakterna baserad på en femårig verk
samhetsplan. Fyra steg ingick i planeringsarbetet: miljöstudier, re
sursanalys, målformulering och utarbetande av handlingsalternativ.
Det angavs två skäl till den ökade inriktningen på planering: att den
snabba samhällsutvecklingen krävde ett ökat behov av framtids
kunskap, och att mycket talade för att budgetclialogen med stats
makterna snart skulle komma att föras mot bakgrund aven femårig

12 SI<L, Statens kriminaltekniska laboratorium är en självständig myndighet under Rikspo
lisstyrelsen.
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verksamhetsplan (Svensk polis nr 11 1973). Vid en revision som
RRV gjorde av RPS konstaterades att stora ansträngningar gjorts
inom RPS för att höja den administrativa nivån i fråga om plane
ring. RRV ansåg att dessa strävanden

"... bärfortsätta) och styrelsen bär dokumentera målen fdr sin verksamhet, ut
veckla former fl;r långsiktsplanering och vidareutveckla rutiner fdr verksam
hetsplaneringen. Prqjektadministration bär tillämpas i ökad omfattning. En
ö"kad uppJo!J"ning av verksamheten böorgäras) mer inspektioner. Detta står i in
struktionenJo°r RPS men har inte gjorts i tillräcklig omfattning" (Svensk po
lis nr 11 1973).

I budgetpropositionen för 1974 sade regeringen att:

".. fdr att vinna ytterligare eifarenheter av planering och budgetering i pro
gramtermerJo°reslås attJo°rsäksverksamheten får fortsätta i nuvarande omfatt
ning. Dessutom behävs tidJo°r utvärdering och analYs av verksamheten Jo°r att
finna former och tekniska lösningarfdr attfå ettpraktiskt tillämpligt och ä"n
damålsenligtprogrambudgetsystemJo°r helapolisväsendet' (prop. 1974:1).

Man pekade på samordning mellan myndigheterna inom rättsom
rådet och menade att de utbetalningar som skulle belasta anslaget
skulle leda till motsvarande besparingar på andra riksstatsanslag till
polisväsendet (prop. 1974:1).

Försöksverksamheten med programbudgetering i staten utvär
derades av RRV på uppdrag av regeringen 1971 och sammanställ
des i en slutrapport 1975. Utvärderingen visade att programbudge
teringen varit problematisk för departementen och myndigheterna,
och man sade att försöken hade givit större stimulans och haft stör
re framgång på det psykologiska och sociala planet än det formellt
EA-tekniska (Sundström 2003). I RRV:s slutrapport menade man
att progran1budgeteringens grundsyn var bra men att det praktiska
genomförandet brustit. Myndigheterna hade inte lyckats konstruera
några pålitliga och användbara prestationsenheter som klart visade
vad som skulle åstadkommas. Istället hade man kompenserat dessa
brister genom att bruka mer intetsägande statistik (RRV 1975). Re
komn1endationen från RRV till regeringen blev att försöksverk
samheten med programbudgeteru1g skulle övergå i ett allmänt för-



bättringsarbete av ekonomiadministrationen inom ramen för SEA
- ett nytt och av RRV utvecklat övergripande ekonomiadministra
tivt system i staten. Enligt Sundström fick programbudgeteringens
ideer sin fortsättning i SEA-systemet (Sundström 2003). I proposi
tionen där utvärderingsrapporten och programbudgeteringen togs
upp konstaterade dåvarande budgetministern Mundebo att för
söksverksamheten drabbats av svåra problem men att RRV skulle
få fortsätta sitt föreslagna utvecklingsarbete. I "Förslag till riktlinjer
för modernisering av det statliga budgetsystemet" sades slutligen att
försöksverksamheten med programbudgetering skulle anses vara
avslutad (prop. 1976/77:130). För polisens del lät avslutningen av
programbudgetförsöket på följande vis i budgetpropositionen för
1974/75:

"5tyreIsen har under den tid systemet hittills tillämpats vunnit en rad eifaren
heter rlirande de problem som sammanhänger med beräkning av utgifts- och
kostnadsramarfärpolisdistriktenJämte tillhö"rande redovisning. StyreIsen anser
emellertid attytterligare eifarenheter knappast står att vinna inom nuvarande
anslagskonstruktion och med hittillsvarande redovisningssystem. Styrelsen färe
slår däifär att anslaget inte vidare uppfärs. I samband därmed har styrelsen
lagtfram en plan fdr det fortsatta arbetet medprogrambudgetering. Fiirsiiksdi
strikten kommer dä"roid att utgiira referensgrupp" (prop. 1975:1, s. 40).

Ledde programbudgeteringen till mer arbete? En fråga från polis
mästare Börje Lundh i Jönköping till den nye chefen för kansliby
rån Ulf Waldau på en poliskonferens 17/5 1973 tyder på det. Frå
gan: Är programbudget värd arbetet? Polismästaren redogjorde för
situationen i fråga om den administrativa personalen, där arbetsbe
lastningen nu växt så man utan vakanspengar skulle stå sig slätt.
Han undrade om programbudgetarbetet och andra nytillkomna ar
betsuppgifter, som i stor utsträckning låg bakom den ökade arbets
belastningen, mot bakgrund av vad de kostar verkligen är lönsamt?
Ulf Waldau höll i stort sett med om den ökade arbetsbelastningen
och aviserade förändringar. Bl.a. menade han att det pågick för
handlingar med Finans- och Justitiedepartementen som syftade till
att polisväsendet skulle slippa programbudgetering. Han poängte
rade också att det från i år blivit väsentligt enklare för distrikten att
lämna uppgifter till petitan (Svensk polis nr 6/7 1973). Nästan om-
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gående dementerade dock Walclau att programbudgeteringen skulle
slopas. Det hette istället att överläggningar hade påbörjats med Fi
nans- och Justitieclepartementen för att åstadkomma en ändamåls
enlig anslagskonstruktion för polisväsendet - inte för att slopa pro
grambudgeteringen. Ännu återstod dock ett tag innan systemet
satts i praktisk tillämpning. Flera problem var lösta, men en del
återstod enligt Waldau (Svensk polis nr 8 1973). Kritik fanns även
från centralt håll inom RPS. Informationschefen Curt Falkenstam
skriver i Svensk polis:

"Vi liksom hela det samhälle vi har att tjäna stårpå tröskeln till dataåldern
med allt vad det innebär av byråkratisering, planering, blanketter och enhetliga
rutiner. Den här tröskeln kan fo'r många kännas orimligt hög att kliva öOver.
Bakom allt detta ligger de nya lin;oernafo'r hela samhällsplaneringen, samhällets
krav på en ekonomisk redovisningfrån dess olika funktioner däribland också
polisväsendets. Genom den av statsmakterna påtvingade programbudgeteringen
måste vi såtta upp målfo'r olika sorters polisverksamhet fo'r att skaffa oss ett
grepp om och ett begrepp om kostnader och effekter. Det ställer likade krav på
planering och uppJo!J°ning av insatser och eifarenheter på alla polisiåra arbets-
områden. Tekniskt är det inte glirligt utan f!Jalp av de Jo°rbättrade datarutiner
som kan samla in systematisera, lagra och servera det omfattande faktaunder
laget i och Jo°r bedömning. Och därmed är vi inne i blankettkarusellen och alla
dess turer som väl ibland kan få det att snu'l7'a runt i huvudetpå många. Pro
blemet med alla de tidsiidande rutinerna i programbudgeteringens släptåg är
emellertid att vi uppenbarligen harpolisdistrikt med så olikartade strukturer
vi har t.o.m. enmansposteringar - kan systemet verka stelbent, mindre me
ningsfullt. Men till allt detta är man nöodd och tvungen. Programbudgeteringen
årJo°rvisso ingenpolisiär uppfinning" (Svensk polis nr 12 1973).

RPS arbetsgrupp för programbudgeteringen upplöstes formellt
1981 (polistidningen nr 3 1981).

Personalarbete

Personalarbetet inom polisen handlade åren efter förstatligandet
mest om rekrytering av nya polisaspiranter och att betala ut löner
till de anställda. Personaladministrationen sköttes med hjälp av kort



som upprättades över varje anställd och placerades i ett kortregis
ter. Så såg det ut på de flesta myndigheter. l takt med att myndighe
terna fick allt fler uppgifter, personalstyrkan växte och att arbets
ledningen inte personligen kunde känna alla anställda ställdes nya
krav på administrationen. Statskontoret fick 1970 i uppdrag av re
geringen att ta fram ett system på data för personaladministration
inom statsförvaltningen. Systemet kallades PAl (personaladminist
rativt informationssystem) och infördes på försök i sju myndighe
ter, varav polisen var en (Svensk polis nr 3 1970). PAl bestod av
flera centrala register som myndigheterna skulle rapportera in data
till och kunde i sin tur få ut rapporter om bl.a. löner, skatter, ut
bildningar och pensionsberäkningar. Det personaladministrativa in
formationssystemet var tänkt som en stor gemensam databank för
hela den samlade offentliga sektorn (polistidningen nr 6 1971, Ad
ministration Tema nr 4 1973).

Till pAl fanns ett antal delprojekt kopplade. T.ex. var PAM
(personaladministrativ mätning) ett särskilt system för effektmät
ning som var tänkt att användas i programbudgeteringen (polistid
ningen nr 6 1971). I PAM skulle registrering ske av tjänstemännens
(polisernas) prestationer. Detta baserade sig på tidsstudier av ar
betsmoment som man sedan prissatte. En detaljerad "prislista"
skapades för personal, utbildning, insatser etc. l polistidningen mo
tiverades PAM:

"... avsikten med tidmätningen av prestationer å'r inte något fiirsiik att mäta
den enskilde ganstemannens (polismannens) prestationer. Det är inte heller
meningen att man skall mäta vad enskilda brott kostar att utreda. Man måste
emellertid ha ett underlag av motiveringarJo'r petitaskrivning, schabloner liver
kostnaderna, Jo·r att veta varpengarna ska satsas. Ett sådant underlag saknar
man i dagens budgetsystem" (polistidningen nr 6 1971, s. 131).

Byrådirektör Stig Averhed på RPS var polisväsendets kontaktman
med Statskontoret och höll i försöksverksamheten. Det handlade
främst om att samla in och systematisera personaladministrativa
data. Detta arbete pågick vid RPS, SI<L, i Södermanlands samtliga
polisdistrikt samt i de distrikt där man genomförde försök med
programbudgetering (polistidningen nr 6 1971). Arbetet med PAl
var långsiktigt. Statskontoret räknade med att ett fullt utbyggt sy-
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stem kunde vara i bruk i slutet av sjuttio- eller början av åttiotalet
(Statskontoret 1972). Det storslagna projektet rann dock ut i san
den i och med den anticentralism och de decentraliseringssträvan
den som uppstod i förvaltningspolitiken under sjuttiotalet.

I polisen hade det påbörjats ett arbete för att datorisera perso
naladministrationen och löneutbetalningarna i början av sjuttiotalet,
men fick inte genomslag förrän 1976 då RPS nya personaladminist
rativa system RPS-PA började fungera. Tidigare hade löneutbetal
ning m.m. skötts med hjälp av kortregister där varje anställd var re
gistrerad Uppgifterna skulle som tidigare inrapporteras via blanket
ter för att registreras på data, men skillnaden var att alla uppgifter
om persondata, utbildning, m.m. som tidigare fanns i var sitt fack
nu fanns samlade på ett ställe (Svensk polis nr 8/9 1976). Två år
därefter, 1978, anslöt sig polisen till det nya statliga löneuträknings
systemet SLÖR (RPS-nytt, nr 12 1977).

Arbetars9dd, personalvård och personalpolitik

I början av sjuttiotalet tilldrog sig personalpolitiska frågor ett all
mänt högt intresse i samhället. Det handlade om arbetarskydd, per
sonalvård, medbestämmande OCll arbetstagarnas roll i företag och
förvaltningar. Arbetarskyddet reformerades och utreddes av bl.a.
Arbetsmiljöutredningen. Ett av dess delbetänkanden ledde fram till
vad som kallas 73-års arbetsmiljöreform, som innebar att skydds
ombud blev obligatoriskt på arbetsplatser med över fem anställda.
Skyddsombudens befogenheter stärktes kraftigt. De fick t.ex. rätt
att avbryta arbete som innebar fara för liv och hälsa Oacobsson
1984). För polisens delllade arbetarskyddsfrågorna fått en ökad ak
tualitet vid de våldsamma demonstrationer som ägde rum i mitten
av sextiotalet (polisförbundet 1978). Andra inslag i polisarbetet
som var kopplade till skyddsfrågorna var den ökande trafIken och
narkotikabrottsligheten. Vid en arbetarskyddskonferens som hölls i
slutet av oktober 1971 beslutades att RPS skulle utbilda skyddsom
bud och ge ut anvisningar för arbetarskyddsverksamheten inom po
lisväsendet (Svensk polis nr 1 1972). Exempel på anvisningar som
utgick från RPS var bl.a. om "åtgärder då en person försöker und
komma med motorfordon".

Personalvården i staten hade liksom arbetarskyddsfrågan utretts
och utredningen fastslog i ett betänkande att man inom de större



myndigheterna borde ha särskilda konsulenter för detta (Ds C
1968:6). Personalvårdskonsulenter inrättades 1970 i Stockholm och
Göteborg, men deras verksamhet skulle utökas till fler regioner.
RPS begärde ytterligare två tjänster i anslagsframställningen för
budgetåret 1973/74 med hänvisning till statsmakternas intentioner
om att personalvården skulle förstärkas (prop. 1973/74:100). Kon
sulenternas arbete bestod bl.a. i att stödja och hjälpa personalen i
anpassningen till olika arbetsuppgifter och att följa upp korttids
sjukskrivningar. Två övergripande mål fanns: ett socialmedicinskt
och ett företagsekonomiskt. Man skulle både vara ett stöd till per
sonalen och bidra till ökad effektivitet i organisationen (Svensk po
lis nr 5 1973). Behoven av personalvårdskonsulenter ökade i och
med att polisorganisationen växte. I början av 1977 fanns sju kon
sulenter och 1978 hade dessa ökat till elva (Svensk polis nr 3 1977
och nr 5 1978).

Frågan om en sammanhållen personalpolitik inom polisen bör
jade utredas 1974 aven ny arbetsgrupp vid RPS kallad APP (Ar
betsgruppen för personalpolitik) (Svensk polis nr 3 1974). Före
dess tillkomst hade det inte funnits något systematiserat personal
politiskt program eller dokumentation. Gruppen verkade i tre år
och avlämnade tre delrapporter efter ett omfattande utredningsar
bete. Den genomförde en stor attitydundersökning med 1500 per
soner inom polisväsendet som genererade ett material på över 1000
sidor (Svensk polis nr 3 1976), och den gjorde en kardäggning av
den dittills förda personalpolitiken inom polisen. Slutrapporten från
APP remitterades till samtliga företagsnämnder under våren 1976.
Gruppen fick in 800 sidor med remissvar (Svensk polis nr 1 1977).
N ågra av punkterna i det personalpolitiska programmet var att ar
betsledarutbildningen skulle ses över, att interninformationen skulle
förbättras och att en arbetsintroduktion för nyanställda skulle arbe
tas fram. Arbetsgruppen föreslog att ett omfattande utbildnings
och. informationsprogram skulle genomföras med anledning av
programmet som man beräknade skulle beröra ca 4500 personer
inom polisen (Svensk polis nr 1 1977). Slutrapporten blev mer kort
fattad än avsett eftersom avsnittet som handlade om medbestäm
mande utgick. Diskussion om och försök med förvaltningsdemo
krati pågick redan sedan ett par år inom polisen. Dessutom var en
särskild medbestämmandelag under utredning.
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Fiiretagsdemokrati

I slutet av sextio- och början av sjuttiotalet fick diskussionen om
medbestämmande i arbetslivet en ökad roll. Begreppen företags
och förvaltningsdemokrati kom att betraktas som viktiga delar i ett
demokratiskt samhälle, och krav började ställas på ett ökat inflytan
de för löntagarna i företags och förvaltningars beslutsprocesser.
Det fanns en form för detta i de s.k. företagsnämnderna som var
partssammansatta organ för samråd och information (Söderlind
och Petersson 1988). Företagsnämnderna tillkom genom avtal mel
lan fack och arbetsgivare och fastslogs i företagsnämndskungörel
sen. Inom de offentliga förvaltningarna började företagsnämnder
inrättas på 1940-talet (ibid, s. 191). I polisväsendet fanns det 1971
över 180 sådana företagsnämnder (Svensk polis nr 10 1971).

I slutet av sextiotalet tillsatte staten en utredning om fördjupad
förvaltningsdemokrati, delegationen för förvaltningsdemokrati
(DBFF). I DEFF:s regi genomfördes en försöksverksamhet under
perioden 1969-1976 då delegationen var verksam. Polisen var en av
de första myndigheterna att omfattas av försöken. DEFF:s medel
för att fördjupa förvaltningsdemokratin var att man inrättade be
slutsgrupper där representanter för parterna fanns med. Polisvä
sendet inrättade till en början 24 sådana grupper (med rätt att öka
till 121) som behandlade olika slags personaladministrativa frågor. I
en enkätundersökning om försöksverksamheten svarade de tillfrå
gade i polisen att de var positiva till verksamheten, och att den ökat
de anställdas inflytande över arbetsförhållandena utan påtagligt ne
gativa effekter för myndigheternas verksamhet (Ds B 1977:5). Den
allmänna kritiken av de partssammansatta beslutsorganen var att de
mest blev en ny handläggningsnivå i myndighetens hierarki istället
för den potentiella förändringsagent som den kunde ha blivit. En
ligt Andersson m.fl. (1978) hade oviljan mot byråkrati istället lett till
mer byråkrati och en flora av samarbetsorgan hade vuxit fram inom
eller utanför ramen för DEFF. När den nya reformen på det ar
betsrättsliga området trädde i kraft 1977 för den offentliga sektorn
avvecklades DEFF:s försöksverksamhet successivt (Ds B 1977:5).
Rikspolischefen uttalade i en artikel i Svensk polis att hela polisvä
sendet borde få förvaltningsdemokrati (Svensk polis nr 8 1974). I
samma ledare sade han att en viktig arbetsform var arbetsgrupper
som tillskapades för särskilda frågor.



"Sålunda har vi inom RPS ett mycket stort antal arbetsgrupper med represen
tanterfär styrelsen och personalorganisationen. Vissa av dessa å"r av permanent
karaktår t.ex. central skyddskommittefär handlåigning av arbetarskyddsfrå
go') arbetstidsnämndfär behandling av vissa arbetstidsfrågor och polisväsendets
nämndfär personal-, anställnings-, och utbildningsfrågor. Fiir närvarande finns
ca 20 olika arbetsgrupper" (ibid).

Överhuvudtaget var arbetsgrupper och projektgrupper en vederta
gen arbetsform som tillämpades av RPS. Möjligheterna till att skapa
särskilda arbetsgrupper för specifika frågor var också goda p.g.a. att
RPS enligt Polisförordningen kunde kommendera in personal från
den lokala polisorganisationen för projektarbete under högst ett år
(SOU 1979:6). Denna möjlighet utnyttjades i stor omfattning. När
den nya medbestämmandelagen (MBL) infördes årsskiftet 1976/77
skrotades Qiksom försöken med DEFF) systemet med företags
nämnder i polisen eftersom man fick lagstadgat medinflytande över
verksamheten. Arbetsmiljöfrågorna var bland de första som man
slöt avtal om (polisförbundet 1978).

Administratiirerna - den andrapersonalkategorin...

Ett problem var att poliser av hävd utförde en mängd arbetsuppgif
ter som inte krävde polisutbildning. Eftersom det ständigt inrätta
des nya polistjänster och polisorganisationen genomgick en kraftig
expansion uppstod polisbrist. Ett medel var då att försöka överföra
arbetsuppgifter till kontors- och biträdespersonal. Detta ansågs
kunna frigöra poliser till sådant de skulle göra, "riktig polisverk
samhet". Man använde t.o.m. pengar, s.k. vakansmedel, för otillsat
ta polistjänster för att istället anställa annan personal.

Frågan om att överföra arbetsuppgifter från poliser till kontors
personal sysselsatte flera organisationer och kommitteer under ti
den strax efter förstatligandet. Traftkmålskommitten och Polisvä
sendets tjänstemannaförening aktualiserade frågan var för sig våren
1968. En arbetsgrupp inom RPS kom fram till att det var nödvän
digt att avlasta polismännen arbetsuppgifter. Grundförutsättningen
för detta var en kraftig förstärkning av biträdespersonal samt en
ökad utbildning av denna personal på såväl central som regional
och lokal nivå. Man redovisade åtta punkter där kontorspersonal
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kunde tas i anspråk, bl.a. receptionsarbete, arbete i sambandscentra
ler, beredning av polismyndighetsärenclen, enklare utredningar som
ej krävde förundersökning och administrativa sysslor i samband
med fordonsskötsel (Svensk polis nr 8/9 1969). Arbetsgruppens
förslag redovisades i anslagsäskandet för budgetåret 1970/71 och
ansågs kunna leda till att arbete: }J•• flYttas över till annan personal i en
utstrå"ckning som motsvarar minst 600 årsarbetskrafter" (prop. 1970:1).

Till tjänster som kontorspersonal och biträden anställdes ofta
kvinnor. Det utgick t.O.ffi. en anvisning från RPS att rekrytera
kvinnliga biträden (Svensk polis nr 5 1968). Under första året efter
förstadigandet gjorde RPS inspektioner för att se vilka behov som
fanns i de olika polisdistrikten. En slutsats av dessa inspektioner var
att det saknades kontorspersonal. Bristen var så framträdande, me
nade man, att det hindrade strävandena att rationalisera verksamhe
ten med kOl1torstelmiska hjälpmedel. Till detta behövs ju personal.
Där bristen var som svårast skrev polispersonalen rent sina egna
förhörsprotokoll, utbrast man indignerat. Det var av synnerligen
stor vikt att polispersonalen avlastades sådana uppgifter liksom
andra kontorsrutiner och kontrollarbete (Svensk polis nr 4 1967).
De arbetsuppgifter som civilanställda tjänstemän övertog i strävan
dena att renodla polisrollen var förutom allmänt kontorsarbete
passkontroll (Svensk polis nr 1 1975), enklare brottsutreclningar
ocll receptionsarbete på polisstationerna. I Svensk polis konstateras
att gruppen civilanställda utgjorde en stor och viktig del av organi
sationens arbete. Det är för övrigt första gången begreppet civilan
ställd förekommer som samlingsnamn för denna grupp i offentliga
dokument:

"Polisarbetet har av tradition uifo'rts av polismän. På 40-talet bii1]'ade man
anställa en och annan hjalpreda inom kontorskarriä"ren. De civilanställdas an
tal har därefter ökat i stark takt. Särskilt efter fo'rstatligandet. Polismånnen
gdlva) liksom utomstående) talar ofta om den snäva tilldelningen av polismå"n:
Dä"roid rycks man ha glomt bort den avlastning från polisarbetet som mijjlig
gjorts genom de civilanställda. De har blivit många hos polisen och de är bety-
delsefulla. Idag är nära trec!Jedelen av de anställda civila tJanstemå'n. Det är
tveksamt om denna persona!fO"rdelning kommer till uttryck vid fo"rhandlingar,
representationer, sammantrå"den och informationer. Ibland har det hå"vdats att
de civila är bortglo"mda. Klart är att polisen idag skulle ha svårt att klara sig



utan de civilanställda. Hela polisorganisationen skulle vackla. Tillyttermera
visso har en del av de civila "nyckelposter" utan fullt utbildade vikarier. Dessa
nyckelmän och nyckelkvinnor ä"r svåra att ersätta" (Svensk polis nr 4
1973).

Dataarbete

Budgetberälmingsrutinerna var bland det första som började data
bearbetas och RPS var först ut i statsförvaltningen på detta område
(RPS-nytt nr 11 1988). Därför kan polisen ses som en av pionjärer
na inom statsförvaltningen i användandet av den nya ADB
tekniken, som fick alltmer ökad uppmärksamhet i statsförvaltning
en i mitten av sextiotalet. Den automatiska databehandlingen
(ADB) spåddes att bli något som skulle rationalisera och effektivi
sera arbetet i myndigheter och verk. Två typer av föreställningar
omgav den nya datatekniken. A ena sidan menade vännerna till da
tatekniken att denna skulle förändra samhället i grunden, och man
såg inga grä11ser för hur omvälvande den nya tekniken skulle bli för
människorna ocl1 deras vardagsliv. A andra sidan varnade skepti
kerna för det storebrorsamhälle som kunde bli följden av tekniken.
Man såg en fara för intrång i den personliga integriteten och mena
de allmänt att det fanns en övertro på vad som kunde åstadkommas
med datorerna. Det främsta argumentet vid införandet av ADB i
statsförvaltningen var rationaliseringsargumentet (Nybom 1980,
Ivarsson 1997).

För polisens del såg man stora fördelar med den nya tekniken
eftersom man hanterade stora informationsmängcier i olika register,
t.ex. brottsregistret och kriminalregistret. ADB inom polisväsendet
beskrevs som att en avsevärd arbetskraftsbesparing skulle komma
till stånd samt att man snabbare kunde handlägga ärenden och ge
service åt medborgarna (Svensk polis nr 3 1966). I petitan för bud
getåret 1966/67 menar RPS att en snabb övergång till ADB av
brottsregistren skulle kunna medföra att 50 tjänster för redovisning
drogs in (prap. 1966:1). En samlad bedömning om det minskade
behovet av personal var 250-300 årsarbetskrafter och dessutom to
talt lägre kostnader, och att man kunde förvänta sig ytterligare, inte
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oväsentliga rationaliseringsvh~ster när systemet kunde tillämpas
inom hela rättsväsendet (Svensk polis nr 8 1967).

Statskontoret, som hade utsetts till statsförvaltningens expert
mynclighet på dataområdet (Nybom 1980), gjorde en organisations
utredning av RPS och kardade behovet av datakraft. RPS hyrde re
dan s.k. datamaskintid för körning av vissa uppgifter, men menade
att behovet var så pass stort att man lade fram ett förslag till I<'ung1.
Maj:t om att få köpa en egen datamaskin. Statskontoret tillstyrkte
förslaget i ett yttrande bifogat till förslaget. Departementschefen
Herman I<ling förhöll sig positiv och beviljade ett anslag på sam
manlagt 5,5 miljoner till inköp och drift av denna datamaskin. Runt
datamaskinanläggningen skapades också en driftorganisation som
skulle vara fullt operativ hösten 1967 då datamaskinen installerades
vid RPS.

Datamaskinen installerades i de lokaler som ställts till förfogan
de för den nya dataenheten. Själva maskinhallen var 200 kvm och
var inrymd i en paviljong på IZronohäktets gård vid polishuset
(Svensk polis nr 9 1967). Maskinen var av märket Bull General
Electric, modell GE 415, och hade 32 k minne (Svensk polis nr 12
1967). Minneskapaciteten kan idag jämföras med en högst ordinär
miniräknare. Dataenheten bestod aven chef, fem systemmän, en
driftingenjör, en kansliskrivare samt 20 programmerare. Program
merarna rekryterades från polisväsendet och fick genomgå ett
lämplighetstest och en utbildning. Till 20 platser sökte 260 polis
män. Den slutliga kostnaden för datamaskinen uppgick till 7 miljo
ner kronor.

En särskild ADB-grupp bildades vid RPS som hade till uppgift
att planera arbetet med att överföra och skapa olika register. I för
sta hand överfördes personregistret och passregistret på data. Man
arbetade i skift för att registrera personakter så att alla uppgifter
skulle vara tillgängliga redan samma år som maskinen installerades
(Svensk polis nr 3 1966). Detta var emellertid bara en första etapp.
Man planerade att polisen också skulle kunna använda sig av egna
spaningsregister.

Rikspolisregistraturet, en särskild avdelning inom RPS som an
svarade för registrering av uppgifter, uppmanade poliserna på fältet
att samarbeta för att registreringen skulle gå så lätt som möjligt.
Man krävde att följande uppgifter skulle sändas in med personbla-



clet13 för omläggningen till databehandling: en stämpel som angav
polisdistriktets namn samt signatur, födelsenummer, inga inkomst
stämplar (gör personbladen oläsliga), enkel och klarläggande be
skrivning av brottet, stämpeln "godskopia" för efterlysta föremål
och att alla rutor på blanketten var ifyllda. Om detta inte var upp
fyllt skickades personbladet tillbaka för komplettering. Det är lätt
att tänka sig vilket omfattande arbete detta innebar då första etap
pen bestod av 800.000 handlingar som först mikrofllmades och se
dan överfördes till ADB. Överföringen gjordes genom att man
stansade särskilda hålkort eller hålremsor på en kod som datama
skinen förstod och som sedan lästes in. Detta arbete utfördes till
huvuddelen av kvinnliga kontorsbiträden som fick tjänstebeteck
ningen stansoperatris vid den särskilda stanssektionen. Som data
chef anställdes Sven Arkeus. Han kom närmast frål~ ett konsultfö
retag i databranschen (Sevenco AB) och hade tidigare arbetat som
systemchef på Bull General Electric.

Eftersom RPS var ansvariga för dataarbetet blev man också an
svarig för budgetarbetet istället för länsstyrelserna och fick förvalta
anslagen och ha hand om den ekonomiska förvaltningen. Efter ett
intensivt systemarbete kunde man frål~ första dagen den 1 januari
1965 sköta alla utbetalningar, bokföring och. anslagsförcielning med
hjälp av datorerna. Polisintendent Oskar Heiman skötte omlägg
ningen med att lägga över registren på data. När den tidigare chefen
för kanslibyråns budgetsektion I<:'arl-Ake Larsson gick i pension
minns han att "Vi kom igång redan hösten 1964 med ADB-rutiner och
blev däormed färsta statliga myndighet som kunde centralisera all ekonomi på
databasis. " (RPS-nytt nr 11 1988).

En nymodighet som följde på datoriseringen och överföringen
av register var kommunikation via data. Man kallade det för en re
volutionerande nyhet i svensk polishistoria då ett system för for
donsefterlysning togs i bruk (Svensk polis nr 11 1969). Detta var
den första rutinen som berörde det egentliga polisarbetet. Att sända
ut rikslarm med hjälp av datateknik via polisens telexnät möjlig
gjordes 1968 (Svensk polis nr 4 1969).

Utvecklingen inom datatekniken och dess användning gick som
bekant snabbt. Datakapaciteten blev snart för liten för polisen var
för man under första halvåret 1970 installerade en ny dator på data-

13 Personblad var ett slags registerkort som upprättades i samband med gripandeno
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avdelningen. Genom detta tillskott fördubblades kapaciteten. När
mare 11 miljoner hade därmed dittills investerats i maskinparken
(Svensk polis nr 3 1970). Förberedelserna för anskaffandet aven ny
datamaskin där detta var möjligt var i full gång vid RPS och en ar
betsgrupp från RPS och Statskontoret gjorde en utredning (Svensk
polis nr 8/9 1971). På våren 1973 var det så dags att återigen mo
dernisera dataanläggningen. Den nya anläggningen var av märket
Univac 1110 och planerades vara i drift i oktober för en kostnad av
25 miljoner. Även denna dataupphanclling förmedlades av Stats
kontoret (Svensk polis nr 9 1972). Aret därpå tilldelades också varje
polisdistrikt en egen dataterminal. Sammanlagt 290 terminaler skul
le fördelas enligt polisdistriktens storlek. Terminalerna var
svensktillverkade av märket Stansaab och kostnaden var 20.000
kr/ terminal plus skrivenhet som kostade 15.000 kr. I samband med
utplaceringen av de nya dataterminalerna anordnades interna data
utbildningar. Sex kurser anordnades om 25 deltagare i varje (Svensk
polis nr 3 1973). Den nya dataanläggningen "som så smått skall revolu
tionera det polisiära arbetet i Sverige... "placerades i Skärholmen (Svensk
polis nr 10 1973).

En stor förbättring för polisarbetet var när det nya bil- och kör
kortsregistret skapades. I samband med denna omläggning byttes
alla registreringsskyltar på bilar ut. Som del i hela detta paket fanns
även den årliga kontrollbesiktningen och bilskattesystemet med
(Svensk polis nr 3 1972). Ett annat stort polisregister som togs i
bruk var PBR - person- och belastningsregistret 1973.

Den första datoriseringsvågen i polisen präglades av den snabba
teknikutvecklingen. Datorerna blev snabbt föråldrade och nya an
vändningsområden där den nya tekniken kunde användas ställde
högre krav på kapaciteten. Inom datorvärlden rådde delade me
ningar om vilka system och tekniker som skulle komma att vara
framtidens melodi. Statskontoret drev samtidigt på denna utveck
ling då man utredde databehovet och skötte upphandlingarna av
datorer för polisen och övriga statsförvaltningen.

Den totala kostnaden för polisen för anskaffning av datamaski
ner och kringutrustning till dessa uppgick fram till 1979 till över 67
miljoner kronor. Då inräknades inte de generella bemyndiganden
för anskaffning av datautrustning som Statskontoret fått. Medräk
nat är inte heller de allt större underhålls- och driftskostnaderna.



Dataenheten hade också vuxit i storlek. När den första datorn togs
i bruk skapades en organisation med 28 medarbetare. Tolv år sena
re arbetade 66 tjänstemän på enheten (Statskontoret 1979).

Den automatiska databehandlingen skulle lösa otaliga problem
och rationalisera det administrativa arbetet, enligt retoriken som
fanns i dåtidens datautredningar (se t.ex. SOU 1973:6, s. 127-128
och SOV 1976:58, s. 60). Det fanns en koppling mellan å ena sidan
de nya administrativa system och styrmodeller som skapades och å
andra sidan statsförvaltningens datoriserltlg (Sundström 2003). I
ekonomiadministrationen och programbudgetsystemet ingick data
rutiner som en grundläggande del. Ett annat område där datorise
ring grep in och där system utvecklades var personaladministratio
nen.

Administration i polisarbetet

Administrationen i polisarbetet handlade om olikheten i arbetsruti
ner och dokumentation mellan polisdistrikten. Polisens arbetsupp
gifter var också en av de första frågorna som RPS fick hantera efter
övergången till den nya organisationen (persson 1990). Persson be
skriver hur telefonerna börjar ringa på RPS när de nytillsatta polis
mästarna kom med frågor om vad polisen skulle göra och lllte göra.
RPS medel för att samordna och skapa enhetlighet i polisarbetet
var reglering, information och utbildning.

Enligt instruktionen hade RPS stor befogenhet att utfårda rikt
linjer för polisarbetet. Man skickade ut skrivelser till länsstyrelser
och polisdistrikt för att lösa alla praktiska problem och för att skapa
enhetlighet. Samtidigt begärde RPS in uppgifter från polisdistrikten
av allehanda slag. Viktigast var kanske de ingripandemeddelanden
som upprättades vid polisingripanden. De ville RPS löpande ha in
för att kunna föra statistik och sammanställa polisens arbetsuppgif
ter. Ofta blev dessa blanketter liggande på polismästarnas bord och
samlades i pappershögar. Kritik framfördes också mot den "pap
pershysteri" som man ute i distrikten ansåg råda (Svensk polis nr 2
1968).

För att föra ut alla råd, anvisningar och föreskrifter som produ
cerades till den lokala polisverksamheten utvecklades och förbätt-
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rades den interna ll'lformationen. RPS skapade två publikationer:
Allmänna meddelanden och Polishandboken. I Allmänna medde
landen skulle alla föreskrifter, råd och anvisningar från RPS samlas
samt andra meddelanden som kunde tänkas vara av nytta i polisar
betet. I Polishandboken skulle alla föreskrifter, råd och anvisningar
av mer permanent karaktär samlas. I övrigt arbetade informations
avdelningen med en gemensam telefonkatalog för polisen, en
språknyckeI för polismän samt en faktabroschyr avsedd för både
internt och externt bruk (Svensk polis nr 11 1966).

För RPS blev även utbildningsfrågorna viktiga i arbetet med att
skapa en enh.etlig organisation. Att ge de blivande poliserna samma
standardiserade utbildning var ju ett sätt att likforma arbetet och
arbetsmetoderna. Rikspolischefen sade också på en polischefskon
ferens i oktober 1966 att det är en absolut nödvändighet med en
hetlighet i arbetsrutiner och pekade ut omorganisering av polisut
bildningen som ett viktigt medel för detta (Svensk polis nr 11
1966). Enligt sin instruktion hade RPS ansvar för att utbilda poliser
OCll forma utbildningen så att den skulle passa verksamhetens krav.

En viktig förändring vid förstatligandet var att Statens polisskola
inordnades under RPS. Utbildningen genomgick också förändring i
enlighet med andemeningen i Polisutbildningskommittens förslag
om att anpassas till den praktiska yrkesutövningen (SOU 1965:53).
Tidigare var grundutbildningen till poliskonstapel 41 veckor lång
och. teoretiskt orienterad. Skillnaden i kommittens förslag var att
det skulle ingå praktiktjänstgöring i utbildningen. Polisutbildningen
Ilade dittills bedrivits på flera olika platser i landet med polisskolan i
Solna som huvudskola. Någon samordning mellan skolorna före
kom inte. Polisutbildningen centraliserades och flyttade in i I l:s
gamla regementslokaler i Ulriksdal i Solna.14 Man moderniserade
ocl'l rustade lIPP lokaler för att anpassa dem till polisutbilclning. I
statsverkspropositionen för 1970 beräknades medel för upprust
ning och renoverulg av den nya polisskolan samt medel för 14 nya
tjäl'lster. Den interna organiseringen av utbildningen inom RPS för
ändrades också så att utbilclnlngsbyrån lades direkt under överdi
rektören istället för att tillhöra personalbyrån.

14 Se Falkenstam (1983) för en beskrivning av hur det gick till när polisskolan i Ulriksdal kom till.
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Kritiken mot polisen och RPS

Tidsandan som rådde i samhället då polisen förstatligades och RPS
bildades påverkade polisens arbete. Över hela världen och även i
Sverige sköljde en våg av radikalisering (se Östberg 2002). Våren
1968 är känd för sina studentprotester som i Sverige bl.a. manife
sterades i ockupationen av universitetets kårhus i Stockholm. I slu
tet av sextio- och början av sjuttiotalet utgjorde demonstrationer ett
problem för polisen som krävde stora insatser (prop. 1970:1). Viet
namdemonstrationerna, demonstrationen mot Davis Cup-matchen
i tenl1is mot Rhodesia i Båstad och striden om almarna i Kungs
trädgårdel1 var exempel på sådana demonstrationer där polisen
hamnade i fokus. Brottsutvecklingen följde en stigande kurva i den
snabba samhällsutvecklingens spår. I budgetpropositionen för 1969
sades att brottsligheten delvis ändrat karaktär. Inslag av våld och
110t om våld hade blivit allt vanligare samtidigt som ligabrottslighet
och annan mer svårutredd brottslighet ökade påtagligt. N arkotika
brott och brott begångna av personer påverkade av narkotika hade
också ökat i stor omfattning. Narkotikaproblemet växte och sågs
som en av polisens stora utmaningar (se IZassman 1998). Terroris
men var ett annat område som fick uppmärksamhet.

Polisen hade svårt att hantera förändringarl1a i omvärlden. I takt
med att polisen centraliserades ökade kritiken mot densamma.
Kulmen på kritiken var förmodligen två tv-program den 25 och 26
november 1973 som skildrade polisen som brutal och samhällsfi
entlig. Bilder visades på poliser som slog demonstranter med ba
tonger. Några av påståendena som fördes fram i programmet var
att polisvåldet ökat, att polisen militariserats, att centralstyrningen
av polisen ökat och att personaldemokratin endast var en fasad
(Svensk polis nr 1 1974). Vad som var sant eller falskt i anklagel
serna är svårt att i efterhand säga. Överdirektören vid RPS, Åke
Magnusson, bemötte dem punkt för punkt i ett brev till Radio
nämnden (ibid). Intressant i detta sammanhang är att kritiken fanns
och att den i alla fall till en del speglade den allmänna opinionen
och tidsandan.

IZtitik mot RPS riktades även från den regionala polisorganisa
tionen med landshövdingarna i spetsen. I Carl Perssons (1990)
memoarer beskrivs den motsättning som fanns mellan landshöv-
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dingarna och RPS. Efter förstatligandet hade den regionala polisor
ganisationen kommit "på mellanhand" då det var oklart vilken roll
den spelade. Det hade ju uppstått närmast ett organisatoriskt vaku
um på regional nivå. Länsstyrelserna var enligt instruktionen den
högsta polismyndigheten i länet men hade varken ansvar för peng
ar, personal eller operativ verksamhet. Det rådde stor oklarhet om
vad länsstyrelserna egentlige1~ skulle göra. Tanken var att den regi
onala nivån skulle utgöra, som det uttrycktes i 1962 års polisbered
ning, tyngdpunkten i polisväsendet. I praktiken låg tyngdpunkten
på RPS och den lokala nivån, med den regionala ständigt överbol
lad däremellan. Det var också en landshövding som påstås vara
upphovet till att den stora utredningen om polisen 1975 kom till
stånd. Det var Ragnar Lassinantti, dåvarande landshövding i N orr
bottens län, som brast ut i häftig kritik mot RPS och den dåvarande
ordningen i en debattartikel i Norrländska Socialdemokraten (Fal
kenstam 1983). Under rubriken "Mastodont byråkrati skapar en po
liskris" menade Lassinantti att RPS hade svällt samtidigt som läns
polischeferna fick allt mindre att säga till om. Han underblåste
därmed den debatt som förts under en längre tid som på olika sätt
handlade om polisstaten Sverige.

Samtidigt hade relationerna till kanslihuset försämrats i ocl~ med
att Lennart Geijer blivit justitieminister. Persson och Geijer hade
helt olika syn på kriminalpolitiken och polisens roll i densamma,
vilket ledde till ett ansträngt förhållande mellan dem (persson 1990,
Falkenstam 1983). Det gnisslade alltså betänkligt i maskineriet mel
lan RPS och den regionala organisationen å ena sidan och mellan
RPS och departementet å den andra. Samticligt fanns det ett ökande
missnöje också inom den lokala organisationen. En polisinspektör i
Tärnaby skriver i en debattartikel i Svensk polis nr 12 1973:

"Man får inte varapolis långre. Korvstoppning av blanketter, koder och planer
till tusen bii1]ar ta knäcken på den mest inbitne polis. Här ska man sitta och
planera timmar, dagar, veckor, månader, kvartal, halvår, år- och sen ska det
gliras sammandrag, utdrag och redovisningar kors och tvårs. Koder hå"r och siff
ror där, kryss och streck. Det bÖ1yar bli både viktigare och ta mera tid med att
gö"ra dettaJ"obb än att arbeta som polis. Och trivseln påJ"obbet. . .Man äcklas
liver alla dessa underlag/dr databehandling. Vad är det tänkt att den svenska



polisen skall vara - en stol- och kontorsbunden, datastyrd individ utan verklig
känslafärpraktiskt, meningsfulltpolisarbete?"

Ytterligare en debattör reagerade på polisbyråkratins villkor:

HI SJ'älva polisadministrationen finns också en inlryggd faktor som idag kan
motverka viga till att arbeta brottsfärelryggande, nåmligen Jakten på ett stort
antal å·renden. Antalet diariefärda årenden ärJU faktiskt nåstan det enda in
strument man har att ta tillfär attfå personalökningar. Jag har en kå"nsla av
att man i vissa distrikt tävlar i diarieteknik med baktankenJU fler ärenden
desto merpersonal Det är inte med någon fiirtJusning man redovisar minskat
antal å"renden i ett distrikt, och detta måsteJU varajel- det skulleJU egentligen
vara två·rtom. (5une Bodelry, Avestapd)" (Svensk polis nr 2 1975).

Den allmänna debatten om byråkratin var samtidigt igång när det
gäller statsförvaltningen som helhet. Särskilt i valrörelsen 1976 spe
lade den en viss roll (premfors m.fl. 2003, kap. 13). Byråkratiutred
ningen (SOU 1979:31) och Förvaltningsutredningen (SOV
1979:61) hade tillsatts ungefår samtidigt och arbetade parallellt med
frågor om förvaltningens funktionssätt. I litteraturen fick det
svenska polisväsendet kritik i kriminalromanens skepnad. Förfat
tarparet Maj Sjöwall och Per Wahlöö skreven serie polisromaner
under åren 1965-1975. Sjöwall/Wahlöö införde en ny genre i
svensk litteratur där man kombinerade en kriminalgåta med sam
hällskritik. Det är framför allt förstatligandereformen och "central
byråkraten" som stod i centrum för deras kritik. Som mest framträ
dande är kritiken i de sista romanerna (se Hägg 1980) .15

Nya och tillkommande administrativa arbetsuppgifter

Den första perioden präglades av uppbyggnaden aven enhetlig po
lisorganisation. Det skapades administrativa rutiner som inte tidiga
re funnits. RPS som överordnad administrativ erl11et var en drivan
de faktor i detta arbete. På alla områden tillkom administrativa ar
betsuppgifter och personal anställdes för att utföra dessa. Några

15 Den första boken i serien "Roman om ett brott' var "Roseannd' 1965. Några av de senare
ridarna är "Det slutna rummet" 1972, "Polismördaren" 1974 och "Terroristernd' 1975.
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exempel är den samordnade budgetprocessen, de centraliserade da
tasystemen och personaladministrationen, metl även utvecklingen
av enhetliga arbetsmetoder, den moderna polisutbildningen och in
formationsinsatserna tillkom efter förstatligandet. Uppbyggnaden
av polisen skedde i en tid då statsfmanserna var goda, åtminstone
fram till 1973. Aren i slutet av sextiotalet brukar benämnas "re
kordåren" efter den kraftiga ekonomiska tillväxten och expansio
nen av den offentliga sektorn. Främst ökade den offentliga kon
sumtionen på kommunal och regional nivå. Den statliga konsum
tionen av offentliga tjänster låg på ungefär 10 % av BNP under hela
den första perioden i polisväsendets historia trots den ekonomiska
krisen under sjuttiotalet (RRV 1996).

Parallellt med strävanden efter samordning och erlhetlighet i or
ganisationen pågick det en materiell och personell upprustning av
polisväsendet. Vid tiden för förstatligandet var polisorganisationen
dåligt utrustad, med stora variationer över landet. Bland annat var
polisens bilpark i stort behov av upprustning. I vissa distrikt fanns
inte ens tillgång till en egen bil. Detta var ett problem när trafiken
ökade och brottsligheten blev allt mer rörlig. Andra prioriterade
områden var ett gemensamt radiosystem och nya polishus. Hösten
1968 Ilade det byggts 17 nya polishus och ytterligare 28 var plane
rade att stå färdiga innan utgången av 1970 (Svensk polis nr 10
1968). Mellan 1966 och 1973 byggdes det i genomsnitt åtta nya po
lishus per år (polisförbundet 1978) och flaggskeppet var det nya
polishuset i Stockholm som stod färdigt 1974. Under dessa första
år köpte RPS även in båtar som blev början till sjöpolisen samt he
likoptrar som blev den flygande polisen. Detta innebar att de ope
rativa verksamheterna sjöpolisen och den flygande polisen direkt
kom att underställas RPS eftersom dessa verksamiletsgrenar inte
fanns med i den ursprungliga instruktionell.

Resurstilldelningen från statens sida var närmast outsinlig. Den
na period beskrivs som polisens "glLldålder" där det knappast fanns
några gränser för expansionen. Ansvarig för polisens område inom
regeringskansliet var inrikesministern Herman I<ling. Mellan riks
polischefen Carl Persson och Herman I<ling rådde en ömsesidig
förståelse för polisens behov. Relationen mellan Persson och I<Jing
förstärktes av fmansminister Gunnar Strängs intresse för polisen.
Det beskrivs på flera håll att rikspolischefen fick de medel som han



begärde. Välkänd är också historien om hur Sträng på sin morgon
promenad till kanslihuset antastades av två busar och blev tvungen
att "ta dem i hampan" (persson 1990, Falkenstam 1983, Rainer
1984). Vid påföljande möte med rikspolischefen konstaterade l~an

på sitt stillsamma sätt att"...det behövs nog fler poliser på gatorna".
En efterföljande historia menar att dessa busar var utskickade av
rikspolischefen själv för att visa på behovet av mer resurser och fler
poliser (Falkenstam 1983).

Anslagen till den lokala organisationen nästan sexdubblades un
der perioden 1965-1978, från 407 miljoner till ca 2,3 miljarder och
anslagen till RPS mer än tiodubblades från 14 till 149 miljoner kro
nor. Anslagen till irlköp och underhåll av polisens motorfordon
mer än fyrclubblades från 30 miljoner 1965 till 131 miljoner. När
det gäller antal anställda ökade polisstyrkan i den lokala polisorgani
sationen med drygt 4000 årsarbetskrafter mellan 1965 och 1978
samticligt som den övriga personalen ökade från 2100 till över 3500
årsarbetskrafter. Andelsmässigt sett ökade den övriga personalen
sin andel från ca 15 % 1965 till drygt 18 % 1978. RPS visar under
samma period en kraftig ökning av antalet anställda (se bilaga 1).

Som vi har sett riktades kraftig kritik mot polisorganisationen
och RPS eftersom man ansåg att polisen blivit alldeles för central
styrd till följd av denna uppbyggnad. Med detta som bakgrund in
leddes den stora reformeringen av polisorganisationen, vilket är
temat i nästa kapitel.
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Kapitel 5

Den reformerade polisen,
perioden 1979-1988

Som bakgrund för den utredning om polisen som tillsattes 1975
fanns alltså omfattande kritik från olika håll. I centrum av kritiken
stod RPS och dess centralstyrning. Utredningens betänkande "Poli
sen" kom 1979 (SOU 1979:6) vars förslag och ställningstaganden
stöddes av regeringen. Den framlagda propositionen 1980/81:13
beslutades av riksdagen "i allt väsentligt". Denna proposition kom
att få stora konsekvenser för polisorganisationen och dess fortsatta
inriktning. Förändringarna bedömdes vara så stora att man tillsatte
en speciell utredning, 1981 års polisberedning, för att se över hur
genomförandet skulle gå till. Den första oktober 1984 genomfördes
det som brukar kallas det första steget i polisreformen, medan det
andra steget fick skjutas upp till november 1985.

I direktiven för utredningen betonades att polisens verksarrll1et,
liksom all annan samhällsverksaml1et, måste anpassas till utveck
lingen inom samhället i stort. "Detfinns anledning att mot den bakgrun
den ställa sigfrågan ompolisens organisation och riktlinjernafor verksamheten
svarar mot de krav som nu ställs" (SOU 1979:6, s. 33). Vidare sades det
att det borde undersökas om de arbetsmetoder och uppgifter som
polisen hade var anpassade till ett modernt samhälles krav och vär
deringar. Uppdraget var tydligt till utredarna - att det svenska po
lisväsendet nu sklllle stöpas om rejält enligt del1 nya tidens ideer om
decentralisering, service och medborgarinflytande. Även om polis-
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reformen formellt inte genomfördes fullt ut förrän 1985 kom peri
oden mellan 1975 och 1985 för polisen att överskuggas av utred
ningens förslag och strävanden.

RPS och polisens organisering

Reformeringen av polisen handlade främst om decentralisering, om
att stärka den lokala organisationen på bekostnad av den centrala.
Huvudargumentet var att polisen måste hänga med i samhällsut
vecklingen. Polisens roll i samhället förändrades. Man pekade på
vissa faktorer i samhällsutvecklingen som påverkade och som gjor
de det nödvändigt med förändring: urbanisering, traflktillväxt,
snabb teknisk och ekonomisk utveckling, invandring, brottslighe
tens ändrade karaktär och narkotikaproblem. Noterbart är att flera
av dessa faktorer även angavs som skäl till varför polisen skulle för
statligas ett decennium tidigare. Istället för att se polisen som en
särskild symbol för samhällsmakten skulle polisen ses som integre
rad med övriga delar av samhället - en länk i syfte att skapa trygg
het och samhällsgemenskap för medborgarna (SOV 1979:6).

Den politiska styrningen stärktes. Dels ansåg man att statsmak
terna borde ha möjlighet att styra polisverksamheten genom att läg
ga fram beslut om organisering, men samtidigt borde den lokala ni
vån få ökad möjlighet att avväga vad som borde göras. Utredningen
menade att principdiskussionen normalt borde äga rum i budgetbe
handlingen, samtidigt som de övergripande prioriteringsfrågorna
lades fast. Ett betydande utrymme borde lämnas till den lokala or
ganisationen och så långt det är möjligt borde avvägningsbesluten
fattas av polisstyrelsen. Polisutredningen refererade till den allmän
na inriktningen av förvaltningspolitiken när man sade: "På skilda
områden inom samhällsplaneringen läggs numera iJkad vikt vid att beslut som
rö·r de enskilda människorna fattas så nära dem som mij/ligt" (ibid, s. 134).
Ett resultat av reformen var att de lokala polisstyrelserna fick avse
värt mer att säga till om:

"Mångfalden av polisens uppgifter har kommit att ökas alltmer under senare
år. Fö·" dominerade de repressiva insatserna påtagligt. Undan fdr undan har
polisens servicefunktioner utvecklats allt mer. Den ö·vergripande styrning av po-
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lisens verksamhet som utredningen nu vill åstadkomma genom de politiskt an
svariga organen, framJorallt på den lokala nivån, innebäor att man får ta ställ
ning också i dessa och liknande poliryfrågor. DetJofjer med de nya befogenhe
terna" (Svensk polis nr 2 1979).

Ett begrepp som var högaktuellt i slutet av sjuttiotalet, både för po
lisen som för förvaltningen i allmänhet, var service. Detta poängte
rades också både i den nya Polislagen som började gälla från 1984
(SFS 1984:307) och Polisförordningen (SFS 1987:1340). I Polisla
gens första paragrafer anges polisverksamhetens mål och uppgifter.
De viktigaste uppgifterna var enligt denna: förebyggande polisarbe
te, övervakningsverksamhet, utredningsverksamhet och service
verksamhet. I Polisförordningen fick serviceuppgiften en helt fram
skjutande plats. I första kapitlets tredje paragraf stadgas det att po
lismyndigheterna skulle "... i sitt arbete uppmäorksamma och beakta krav
och linskemålfrån dem som bor och verkar ipolisdistriktet"

Till de särskilda regelverk som reglerade polisen arbete kom
också den nya Förvaltningslagen 1987 som bl.a. innehöll föreskrif
ter om myndigheters öppethållande och tillgänglighet. Rikspolis
chefen uttryckte sin syn på polisens serviceuppgift på följande vis:

''Polisen är egentligen ett stort servicefäretag i samhällets och medborgarnas
tjänst. Så har det alltid varit men i Polislagen har nu serviceuppgifterna lYfts
fram blandpolisens stadgade uppgifter" (Svensk polis nr 1 1985).

En avllivad rikspolissryrelse

När 1975 års polisutredning gjorde en översyn av polisorganisation
gjordes även en genomgång av RPS uppgifter och organisation. Det
konstaterades att den ursprungliga organisationen kvarstod men
hade utökats med en utbildningsbyrå, en dataenhet och en register
byrå. Dessutom hade byråerna sammanförts till avdelningar och
underställts avdelningschefer. I maj 1978 uppgick antalet fasta
~änster vid RPS till 690. Därtill tillkom de 90 tjänster som var av
sedda för gemensamma funktioner i kvarteret Kronoberg (kontors
drift och allmän service). Sammanlagt 780 tjänster. Till detta kom
även de poliser som var inkommenderade till Rikspolisstyrelsen för
särskilda uppdrag och projekt. Polisutredningen uppskattade dessa
till ca. 200, varav 150 var avsedda för rikskriminalen och traflk-
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övervakning. De fasta ~änsterna hade alltså mer än tredubblats se
dan förstatligandet och bildandet av RPS.

Polisutredningens föreslog ett antal åtgärder för att begränsa
RPS makt och decentralisera uppgifter till den lokala organisatio
nen. Man föreslog att antalet centrala anvisningar och föreskrifter
skulle minskas. Utredningen menade att termen allmänna råd borde
användas istället för anvisningar utom i de fall där särskild praxis
gällande vissa rättsfrågor utformades (SOU 1979:6, s. 233-234).
Genom att använda allmänna råd istället för anvisningar skulle en
allmän vägledning visas snarare än handfasta direktiv. Man insåg
samtidigt att detta inte i samma utsträckning skulle leda till enhet
lighet, men menade att enhetligheten inte fick bli ett självändamål.
Detta resonemang visar balansgången mellan å ena sidan en enhet
lig men centraliserad organisation och å andra sidan en oenhetlig
och decentraliserad. Det är tydligt att det var decentraliseringstan
ken som styrde utredningen och att man därför var beredd att göra
avkall på enhetligheten i polisverksamheten. Polisberedningen sade
också att RPS skulle visa återhållsamhet i att meddela allmänna råd
och att dessa borde ligga med tyngdpunkten på rättssäkerhetsfrågor
och metodutvecklingsfrågor. ''En allifjir omfattande central reglering kan
motverka sitt syfte att vara ett stlid ipolisdistriktens arbete" (SOU 1985:62).
Kritiken var uppenbar. RPS hade utfårdat föreskrifter och anvis
ningar i parti och minut som "kört över" den lokala organisationen.
Det hade utvecklats en diger flora av regler utfårdade centralt på en
mängd områden som rörde polisarbetet.

Andra åtgärder som skulle minska RPS roll och inflytande över
polisverksamheten var att den centrala utbildningen skulle minska,
inflytandet över tjänstetillsättningar skulle minska vilket skulle med
föra minskat behov av personal vid kanslibyrån och personalbyrån.
Dessutom knöt man förhoppningar till att ADB-utvecklingen ver
kade i decentraliserande syfte. Decentraliseringen av ADB
verksamheten, menade man, skulle minska behovet av personal vid
registerbyrån med ett 100-tal personer. Redan nu, sade man, hade
optisk läsning istället för stansning minskat behovet av personal på
registerbyrån (SOU 1979:6 s. 236).

RPS skulle få en helt ny roll i det svenska polisväsendet. Istället
för en starkt samordnande och drivande chefsmyndighet skulle
man omstöpas till en stödjande servicemyndighet. Den nye rikspo-
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lischefen Holger Romander gav sin syn på polisreformen i en leda
re i Svensk polis. Han menade att polisens civila status och verk
samhetens servicebetonade inriktning skulle understrykas och att
det symboliskt innebar att RPS tog på sig en ny kostym.

".. .Den nya inriktningen bär komma till uttryck i personalens ändrade atti
tyd. Allt som eventuellt kan uppfattas som byråkrati i ordets negativa bemär
kelse eller äversåtsmentalitet måste fo"rsvinna. Rikspolisstyrelsen skall i sin nya
roll beredvilligt lämna råd och städ till polisdistrikten om dessa behiivs"
(Svensk polis nr 10 1983).

Polisberedningens ordförande Arne Nygren menade i en intervju i
Svensk polis att ett mål varit att försöka få poliserna ut på fältet och
att minska byråkrati och förvaltning. RPS roll skulle vara förmed
lande mellall statsmakterna och den lokala organisationen.

"RPS skall fo'ra ut regeringens och riksdagens beslut om prioriteringar, men
RPS skall också fo'ra tillbaka redovisningfrån fältet om hur det å·r stålIt med
brottsligheten och hur man utnyttjar de resurser man har" (Svensk polis nr
6/7 1983).

Överhuvudtaget gavs informationsarbetet en ökad betydelse inom
polisen i samband med polisreformen. I varje distrikt tillsattes en
informationsman, och en arbetsgrupp som jobbade med frågan om
information kom med fem rapporter i ämnet. Mottot som informa
tionsarbetet skulle inriktas efter var "rätt information i rätt form till
rätt person" (Svensk polis nr 12 1983). Gruppen föreslog också
bl.a. en starkare ställning för informatörer i distrikten, utbyggda
kontakter med media, en allmänt höjd informationsberedskap och
en policy för information.

Lå·nspolismåstarmodellen - regionalisering

Polisreformen syftade till decentralisering, att ge den lokala och re
gionala organisationen ett större ansvar för verksamheten. Den re
gionala polisverksamheten där länsstyrelserna var högsta polismyn
dighet i länen Ilade komnut "på mellanhand" efter förstatligandet.
Ledningsstrukturen var en aning oklar då länspolischefen hade an
svar för polisverksamheten i länet medan polismästarna ansvarade
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för sinå distrikt i egna myndigheter. En förändring i samband med
polisreformen var att tjänsten som länspolischef förenades med po
lismästar~änsteni de största polisdistrikten, den s.k. länspolismäs
tarmodellen infördes. Den nya regionala organisationen skulle till
lämpas i Stockholm, Göteborg och Jämtlands län. Länsstyrelserna
blev fortsatt högsta polismyndigllet i länet med inriktning på plane
rings-, resurstilldelnings-, samordnings-, och tillsynsfrågor. Samti
digt fördes flera direkt operativa polisuppgifter till den regionala ni
vån. Polisens arbete med trafikövervakning, arbete med ekono
misk-, organiserad- och narkotikabrottslighet blev samordnade på
länsnivån.

Den nya anslagskonstruktionen som var en av polisreformens
stora förändringar innebar också en decentralisering och ökad rö
relsefrihet för den lokala organisationen. Polisstyrelserna tilldelades
en ekonomisk ram där de enskilda posterna fick överskridas bara
totalramen höll. Ett sparsystem infördes där möjlighet fanns att
överföra medel till nästföljande år. Polisdistriktens lekmannastyrel
ser fick i och med detta mer att säga till om. Den 1 januari 1988 in
fördes nya regler i Polisförordningen om delegering av beslutsbefo
genheter inom en polismyncligllet (SFS 1987:913). Den nya ord
ningen innebar att de lokala polismyndigheterna på eget ansvar och
med utgångspunkt i den egna verksamheten fick långtgående befo
genheter att fördela arbetsuppgifter mellan olika tjänstemän och ar
betsenheter inom myndigheten. Detta skulle medföra t.ex. att po
lispersonal kunde frigöras från uppgifter som kunde utföras av ad
ministrativ personal.

''Idag styrs fo"rdelningen av uppgifterna genom centrala beslut av regeringen och
RPS. Detta har ofta medfiir! en osmidig och i många avseenden stelbentfärdel
ning av ärenden och andra arbetsuppgifter vid polismyndigheterna. Det har
också inneburit att enskilda tjänstemåns kompetens inte utnyttJats fullt ut"
(Svensk polis nr 11 1987).

Sammanfattningsvis genomfördes det i och med polisreformen fle
ra åtgärder som syftade till att stärka den lokala polisorganisationen.
Främst var det den regionala organisationen som förstärktes genom
att man fick ansvar för mer av polisens verksamhet och ett större
inflytande över resursfördelningen. Länspolismästarmodellen som
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började tillämpas i tre län var också ett sätt att koncentrera och
samordna polisen på länsnivån.

Ekonomi och budgetarbete

I stort såg budgetprocessen ut som beskrevs i förra kapitlet. Det
var kanslibyrån på RPS som höll i arbetet och systemet hade karak
tären av ett sammanräknande och äskande från myndighetens som
sedan bifölls med justeringar av regeringen. Regleringsbreven var
detaljerade och reglerade hur mycket pengar som fick användas till
olika saker. Exempelvis fanns det angivet i regleringsbrevet för
budgetåret 1980/81 (Statsliggaren 1980/81) att 270.000 kronor fick
disponeras av RPS för utomnordiska resor (aven anslagspost på
drygt 6 miljoner). För den lokala polisorganisationen fanns ca 1
miljon budgeterat för möbler, kontorsutrustning och andra inventa
rier. Under denna anslagspost beräknades 35.000 kronor för inköp
av teletekniskt material. I regleringsbrevet [mns också angivet detal
jerade beskrivningar på omorganisationer vid landets polisdistrikt
och de tjänster som skulle [mnas i dem. I samband med att 100 nya
polistjänster tillsattes fr.o.m. den 1 juli 1980 angavs var dessa var
placerade. Ett exempel är att det i Huddinge polisdistrikt tillsattes
en kriminalinspektör placerad i lÖl~egrupp hFe 12 i rotel 10 och
med funktion som rotelchef.

I och med polisreformens förslag och genomförande kom bud
getprocessen i polisen att få en ökad betydelse. Anslagskonstruk
tionen förändrades från detaljerade poster till medelsramar med
endast en viss del fastställd. Myndigheterna fick större frihet att
själva förfoga över pengarna. Därför blev det av större vikt för
statsmakterna att i budgetdokumenten ge anvisningar om vilka om
råden polisen borde prioritera. Istället för detaljstyrning övergick
man till mer övergripande prioriteringar som styrmedel. Den nya
anslagskonstruktionen var upplagd så att en viss del avorganisatio
nen skulle vara fastställd, den s.k. basorganisationen, men i övrigt
skulle polismyndigheterna förfoga över fria resurser. I dessa fria re
surser ingick bl.a. den administrativa personalel~. Polisverksamhe
ten delades in i fyra huvudaktiviteter: brottsförebyggande, övervak
ningsverksamhet, kriminalpolis och serviceverksamhet. RPS skulle
som tidigare avge anslagsframställningar, men dessa slopades för
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länsstyrelserna och den lokala polisorganisationen. Vid övergången
till den nya anslagskonstruktionen genomfördes också omfattande
förändringar i redovisningssystemet och nya kontoplaner infördes
(RPS-nytt nr 16 1985).

I samband med den ändrade anslagskonstruktionen och decent
raliseringen av budgeten ökade kraven på ekonomisk kompetens
hos polismyndigheterna och på RPS inrättades 1985 en särskild
ekonomibyrå för att hantera de allt viktigare ekonomifrågorna. I
RPS informationsblad till sina anställda hette det att:

"Det ekonomiska läget ståller i framtiden allt stfirre krav på myndigheternas
ekonomiadministration samtidigt som dessa får tillgång tillpersondatorer. Man
ska bilda prOj·ektgrupper som kan utarbeta fo"rslag till hur det ekonomiska .ry
stemet kan läggas upp" (RPS-nytt nr 31 1986).

Budgetprocessen efter reformen gick till så att de lokala och regio
nala polismyndigheterna varje år upprättade ett planeringsdoku
ment enligt Polisförordningen (SFS 1984:730). Detta dokument var
en plan för resursfördelning och inriktningen av verksamheten som
skickades in till RPS. Planeringsdokumenten utgjorde sedan under
lag för RPS anslagsframställning till regeringen som skulle vara
överlämnad senast den 1 september. Regeringen överlämnade bud
getpropositionen till riksdagen och efter riksdagsbehandlingen ut
färdades regleringsbrevet till myndigheterna före den 1 juli. Polis
myndigheterna och länsstyrelserna bärjade preliminärt planera sin
verksamhet efter budgetpropositionens överlämnande i avvaktan
på regleringsbrevet. När regleringsbrevet kommit utfärdade RPS
budgetföreskrifter för den lokala polisorganisationen.

I polisreformens principbeslut (prop. 1980/81:13) slogs en ny
prioriteringsordning fast för polisen. Det konstaterades att polisen
aldrig kunde få så stora resurser att man effektivt kunde bekämpa
all brottslighet. Vissa brott måste behandlas med förtur medan
andra fick stå tillbaka. Den övergripande prioriteringen skulle ske
från statsmakternas sida i samband med budgetprocessen. Där an
gavs en organisatorisk prioritering, t.ex. om inrättandet av vissa en
heter. Inrättandet av narkotikarotlar och rotlar för ekonomisk
brottslighet är två sådana exempel (prop. 1981/82:100). I buclget
dokumenten angavs också vilka brottstyper som särskilt borde be-
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aktas. I regleringsbrevet för budgetåret 1985/86 lät prioriteringarna
på följande vis: "Polismyndigheterna skall under budgetåret 1985/86 sär
skilt prioritera bekämpningen av narkotikabrottsligheten, den ekonomiska
brottsligheten och olika former av våldsbrottslighet" (Statsliggaren
1984/85). Samtidigt sade man också att den traditionella brottslig
heten inte fick eftersättas. Polisen skulle alltså både prioritera en
viss typ av brott men inte nedprioritera något annat. En ordning
som det rent praktiskt är svårt att uppfylla. I samband med om
läggrlingen av budgetsystemet för polisen skulle en ökad vikt läggas
på analys och planering. Polisutredningens ordförande Henry
Montgomery säger i en intervju i Svensk polis att:

"Vi har i betänkandet betonat vikten av att man på lokal nivå fortlöpande
Jo!ier upp effekterna av polisverksamhetens olika grenar i Jo'rhållande till de
mål som ställs upp vid planeringen. Motsvarande gäller naturligtvis på andra
nivåer. Men det är orealistiskt att exempelvisfo'r utredningsverksamheten ställa
upp som mål att alla brott som kommer till polisens kännedom klaras upp.
En sådan målsättning torde aldrig kunna fo'rverkligas på något område oavsett
hur JJ1jJcket resurser som ställs tillpolisensJo'ifogande. Det är däifo'r viktigt att
målsättningen utformas med realism och under hänsynstagande till de faktiska
Jo'rhållanden som Jo'religger i polisarbetet. Fiirst då kan polisens effektivitet ut
vä'rderas på ett meningsfullt sä'tt. Någon given måttstock finns inte) utan den
får skapas och Jo'dinas genom bLa. samhällsdebatten" (Svensk polis nr 2
1979).

Prioriteringarna och den ökade inriktningen på planering och upp
följning av polisverksamheten var ett utslag av de försämrade stats
fmanserna. För polisens del var det något nytt när man för första
gången sedan 1965 sade stopp för varje utökning av poliskåren i
budgetpropositionen 1982/83 (Svensk polis nr 1 1981). Man kon
staterade att den s.k. "tvåproce11taren,,16 i stort sett gällde. Det kon
staterades också att budgetpropositionen gjorde det nödvändigt att
tänka om i många stycke11 när det gällde planering, verksamhet och
disposition av anslagen.

!<:i:ave11 på polisens arbete med budgetprocessen blev gradvis
högre under sjuttio- och åttiotalen. De allmänna och årliga petita-

16 Tvåprocentaren var ett årligt generellt besparingsbeting som lades på myndigheterna
(premfors m,fl, 2003, s, 269)
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anvisningarna som låg till grund för mynclighetens anslagsframställ
ningar ersattes från 1978 med Budgethandboken där anvisningarna
gällande budgetprocessen var samlade. Sundström (2003) redogör
för innehållet i budgethandboken och konstaterar att arrlbitionsni
vån var hög och att höga krav ställdes på myncligheternas analys av
sina resultat och hur de kunde sättas i relation till verksamhetens
mål. Analyser skulle göras av samband, effekter och prestationer,
konsekvenser och slutsatser skulle dras i förhållande till myndighe
tens samhällsfunktion, och olika budgetalternativ skulle tas fram ut
ifrån analyserna. Från 1983 blev Budgethandboken en förordning
och fick formellt status som en bindande föreskrift för myndighe
terna.

Med den nya anslagskonstruktionen och budgetprocessens öka
de vikt kom den ekonomiska analysen av verksamheten också att
bli viktigare. Ett av polisutredningens förslag var att förstärka funk
tionerna för analys och planering inom polisorganisationen (SOU
1979:6, s. 248). Sådant arbete hade tidigare bedrivits i projektform
inom RPS men nu ansåg polisutredningen att sådana funktioner
skulle [mnas permanent i varje polisdistrikt. Arbetet skulle intensifi
eras. I de större distrikten ansåg man att det skulle avdelas särskild
personal för detta. Samtidigt föreslogs att en funktion för detta in
rättades vid RPS för att samordna och lämna stöd till analys- och
planeringsfunktionerna på regional och lokal nivå. Man menade att
det är angeläget att mera planmässigt söka analysera effekterna av
polisverksamheten i förhållande till målen som lades fast i plane
ringen. Ett huvudskäl till förslaget var som RPS-nytt uttryckte det
att "I en tid av krympande resurser blir analYs och planering allt viktigare"
(RPS-nytt nr 7 1987).

Redan 1981 påbörjades en försöksverksamhet med planering
och uppföljning i vissa distrikt för att anpassa sig till polisutred
ningens förslag. Avsikten med försöksverksamheten var att få ett
underlag för att kunna ta ställning till den organisation som skulle
behövas för den nya planerings- och analysfunktionen. Försöken
omfattade fem polisdistrikt och berörde till en början endast över
vakningsverksamheten. Konkret innebar den nya plal1eringen att
poliserna kompletterade de statistiska uppgifterna med sina kun
skaper och erfarenheter från fältet för att formulera en verksam
hetsinriktning för den närmaste månaden. Analysel1 handlade om
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att tolka de statistiska uppgifterna och använda dem som ett hjälp
medel för planeringen. Till detta kom också att man genomförde
uppföljningar av resultaten (polistidningen nr 2 1981).

RPS inrättade en tjänst som verksplanerare vid RPS. Verkspla
nerarens uppgift var att bygga upp modeller och leda analys och
planeringsverksamheten inom polisväsendet (Svensk polis nr 8/9
1986). Som verksplanerare tillträdde Björn Oresand. Han kom
närmast från Statskontoret och hade en akademisk lltbildning
(RPS-nytt nr 7 1987). Effekterna av den nya analys och planerings
funktionen kommenterades i Svensk polis:

''Funktionen fär analYs och planering har medfärt en klar kvalitetshÖj"ning på
anslagsframställningarna och redovisningen av verksamheten är betydligt mer
proffsigt utfärd än tidigare. Utvecklingen i fråga om decentralisering har kan
ske fått den stö"rsta genomslagskraften när det gäller ekonomin. Allt mer har
färts in under myndigheternas färoaltningsanslag JJ (Svensk polis nr 10
1987).

Vid RPS inrättades även en särskild metodbyrå den 1 oktober 1984.
Metodbyråns uppgifter var att meddela allmänna råd och. föreskrif
ter till polisväsendet, ta initiativ och medverka i projekt som rörde
arbetsmetoder och handläggningsrutiner, utveckla system för ana
lys, planering och uppföljning. Vid metodbyrån fanns ett trettiotal
medarbetare exklusive de inkommenderit~gar som kunde ske från
polisorganisationen (Svensk polis nr 6/7 1985).

Personalarbete

Fr.o.m. junilönen 1979 användes statsförvaltningens nya lönesy
stem F/SLÖR även inom polisen. Ett av skälen till detta var att
försvarets civilförvaltning som tidigare administrerat polisens löner
(och flera andra myncligh.eters) flyttade till Karlstad och i fortsätt
ningen endast skulle ha hand om försvarets löner (Svensk polis nr 1
1978). Övergången beräknades att öka arbetsbördan avsevärt för
löneadministratörerna inom polisväsendet. Det nya systemet krävde
en ny blankett för optisk inläsning av inrapporterade uppgifter, vil
ket krävde utbildning av dem som hanterade lönerna (Svensk polis

111



nr 3 1979). Det nya systemet fick också kritik från personaladmi
nisttatörerna. I ett reportage från Östersund luftades ett allmänt
missnöje med arbetsmiljön och som exempel menade en person att
ständiga omorganisationer och nya system var orsaker till detta:
''problemen idag är att rutinerna ändras innan man hunnit sålta sig in i dem"
ocl'} "SLÖR å'r inte anpassat efterpolisensfärhållande" (Svensk polis nr 4
1979). En annan av dem som jobbade med SLÖR kallade systemet
för pappslöjd från 18aO-talet och menade att det medfört ett
enormt merarbete. RPS svarade på kritiken så gott man kunde och
menade att den första tidens "kantigheter" med systemet skulle
förbättras och leda till förenklingar på lång sikt (Svensk polis nr 8/9
1979). En stor del av de personaladministrativa rutinerna gjordes
trots det nya lönesystemets ll'1förande fortfarande för hand. Ett
100-tal register fanns kvar och fördes för hand eftersom de perso
naladministrativa systemen inte byggts ut enligt önskemål (polistid
ningen nr 4 1984).

De reformer inom det personalpolitiska området som genom
fördes under mitten och slutet av sjuttiotalet fick stora konsekven
ser för personalarbetet i polisen. Den nya Arbetsmiljöiagen som
trädde i kraft den 1 juli 1978 ställde höga krav på myndigheternas
arbetsmiljöarbete. Visserligen arbetade man med arbetsmiljöfrågor
och hade skyddsombud etc. sedan tidigare, men den nya lagen
skärpte vissa frågor. Bl.a. utvidgades begreppet arbetsmiljö till att
även omfatta psykiska och sociala problem. För polisen hade detta
stor betydelse eftersom man ofta hamnade i krissituationer. I an
slutning till polisens nya arbetsmiljöavtal tog RPS fram en "upp
slagsbok" för arbetsmiljöarbetet kallad MAP 1 och 2. Enligt verk
samhetsberättelsen för polisen 1979/80 tog sig arbetet med miljö
och arbetarskydd fastare former sedan Arbetsmiljöiagens tillkomst.
Personalvårdsverksamheten genomgick samtidigt en ökning både
personellt och när det gällde tillströmning av arbetsuppgifter. I
verksamhetsberättelsen konstateras att: "den pågående trenden att
personalkonsulenterna tas i anspråk i allt större omfattning och för
allt mer skiftande arbetsuppgifter fortsätter" (polisens verksamhet
1979/80). 1982 var 13 personalkonsulenter anställda i polisen och i
Stockholms polismyndighet, som var den största med 4000 anställ
da, handlades mellan 350 och 400 personalärenden som handlade
om psykiska-, familje- acl'1 alkoholproblem.
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Administratiirerna och äveifdring av arbetsuppgifter

Administratörernas status i polisorganisationen var låg. För att öka
förståelsen för denna personalkategori startade Svensk polis en ar
tikelserie under rubriken "vi som inte är poliser" (Svensk polis nr 1
1979). I första artikeln i serien sade man att JJDe är av stor betydelse fo"r
att polisorganisationen som sådan ska fungera välJJ. Statstjänstemannaför
bundets ordförande menade att man från polismännens sida måste
upptäcka att det fanns administrativ personal och att denna inte
endast är på nivån "skrivbiträde". Han fortsatte: JJUtan den administ
rativa personalen skulle polisverksamheten naturligtvis inte fungera. Det å·r så
{jålvklart att meningen egentligen är helt oniidig. Men hur det är har man inom
polisleden betraktat insatserna som så fullkomligt {jälvklara att man till var
dags knappast ägnar den administrativa personalen någon tacksamhetens tan
ke. Men skulle något inte klaffa, då här man av sig. JJ

Polisutredningen (SOU 1979:6) diskuterade inte det administra
tiva arbetet eller den administrativa personalen i någon större ut
sträckning. I utredningen sammanfördes olika arbetsuppgifter som
inte kunde kategoriseras under någon annan rubrik till serviceverk
samhet, och därunder anges kortfattat det som kallades polismyn
clighetsärenden (ibid, s. 76). Däremot handlade flera av polisutred
ningens förslag om det administrativa arbetet inom polisen. Den
nya anslagskonstruktionen för polisväsendet och systemet med
basorganisation och fria resurser var ju en ren administrativ åtgärd.
I den andra propositionen som följde på utredningen anförde stats
rådet Wickbom bl.a. att de personal- och ekonomiadministrativa
arbetsuppgifterna torde relativt sett under ett flertal år ha växt på
bekostnad av den egentliga polisverksamheten. Utvecklingen hade
också enligt honom inneburit att många av dessa arbetsuppgifter
lagts på polispersonal (prop. 1984/85:81, s. 22). En arbetsgrupp
som under länsstyrelsen utredde organisationen i Stockholm sade
bl.a. att det saknades administrativ personal och att poliser gjorde
saker som administrativa borde sköta, t.ex. utskrifter av förhör
(Svensk polis nr 5 1978).

Ordföranden för polisförbundet intervjuades i Svensk polis om
ökningen av administrativa arbetsuppgifter. Han sade att: man kan
ske har drivit specialiceringsideologin lite för långt. De flesta ar
betsuppgifter skulle tjäna på att man utförde dem i ett samman
hang. Jag är rädd för att vi utvecklat en "hanteringsbyråkrati" där vi
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mera sitter och administrerar en brottslighet än ingriper mot den
(Svensk polis nr 6/7 1980). Det var som vi sett samma slags kritik
som riktats mot polisen flera år tidigare (se kap 4).

Diskussionen om överföring av arbetsuppgifter tog ånyo fart.
RPS utfårdade en anvisning om att myndigheterna skulle överföra
arbetsuppgifter till administrativ personal (FAP 404-2). Polisför
bundet var emellertid kluven i frågan om överföring av arbetsupp
gifter av polisiär natur. Ett exempel var enklare brottsutredningar
där man ansåg att sådana alltid skulle vara underställd en polisman.
En ombudsman från I<.almar menade att "Den administrativa per
sonalen försöker hela tiden flytta fram sina positioner på bekostnad
av polispersonal... " (polistidningen nr 5 1982).

I anslagsframställningen för 1985/86 sades det att en överföring
av arbetsuppgifter hade skett från poliser till administrativ personal
så att poliser kunde lltföra vad den var utbildad för. Anslagen hade
emellertid minskats till administrativ personal vilket inneburit att
öppethållande begränsats och att det medfört längre expeditionstid
för Lex. pass och andra ärenden. I en del polisdistrikt hade polis
personal åter fått börja fullgöra arbetsuppgifter som tidigare över
förts på den administrativa personalen. I distrikten var det ojämn
fördelning av denna personalkategori. En översyn av normerna för
fördelningen av administrativ personal borde därför ske, enligt RPS
(Svensk polis nr 8/9 1984).

Samtidigt var vakanssituationen fortsatt problematisk. I Stock
holm var problemet störst eftersom det var svårt att rekrytera poli
ser till storstaden. En lösning var som tidigare att försöka överföra
arbetsuppgifter från poliser till administrativ personal. Man fick till
låtelse via en ändring i regleringsbrevet för 1987/88 att disponera
medel avsedda för polismanstjänster till administrativa tjänster
motsvarande 60 tjänster (polistidningen nr 4 1988). När det gällde
överföringen av arbetsuppgifter till administrativ personal menade
rikspolischefen att det var en självklarhet så länge sonl det inte gäll
de uppgifter som hade med rättssäkerhet och polisiärt arbete att
göra.
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Dataarbete

Efter den första vågen av datorisering i statsförvaltningen då de
stora problemen snarast var kopplade till den explosionsartade ut
vecklingen på området, kom en andra våg av datautredningar som
behandlade olika sektorer av samhället (se Ivarsson 1997). En ut
redning som behandlade säkerheten i ADB-systemen beskrev situa
tionen på följande sätt:

"Utvecklingen på datateknikens område har varit synnerligen snabb. Nåstan
va1]'e sektor inom samhället är idag beroende aven fungerande ADB-teknik.
Datoriseringen har medfo"rt att informationsbehandling och informationsflö'de
fått ett omfång som tidigare varit otänkbart. Det kan med viss fog hävdas att
vi lever i ett samhälle, där informationen har blivit en fo"rutså'ttningfo"r en effek
tiv administration" (SOU 1979:93).

Datafrågorna ansågs Ila blivit ett politikområde i sig som gick på
tvärs över förvaltningens sektorer. Regeringen tillsatte en särskild
samordningsgrupp för ADB-frågorna, den s.k. Datadelegaclonen
under ledning av den dåvarande statsministern Torbjörn Fälldin.
Datatekniken knöts till övergripande samhällsmål såsom demokrati,
ekonomisk tillväxt och full sysselsättning. För förvaltningen del
skulle ADB i den administrativa verksamheten bl.a. leda till lägre
kostnader ocll resursuppoffringar, snabbare ärendebehanclling och
bättre prestationer och service (prop. 1978/79:121, s. 4). Datarevo
lutionen var ffi.a.O. en lämplig benämning på denna utveckling och
de förll0ppningar som var kopplade till utvecklingen.

Polisen hade varit en av föregångarna i statsförvaltningen inom
ADB-området. Man hade varit först med att föra över budgeten på
data och lagt stora resurser på datainköp och systemutveckling (se
föregående kapitel). I början av åttiotalet var det återigen dags att
fundera över ett nytt stort inköp av datautrustning. Det huvudsak
liga skälet, enligt en projektgrupp som såg över frågan, var att den
centraldator som köpts in 1973 var "urvuxen". Systemet hade nått
sin fulla kapacitet. Dessutom drog systemet stora underhållskost
nader (9 miljoner kr/år) och var instabilt med många störningar
(polistidningen nr 3 1981). Statskontoret hade utrett behovet av da
torkapacitet vid RPS och funnit att den var fullt tillräcklig åtmin-
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stone till 1983 (Statskontoret 1979:6). Endast tre år efter konstate
rades i en ny utredning att polisväsendet var i behov aven ny cen
tral dator (Statskontoret 1982:4). Ett av skälen var polisberedning
ens decentraliseringssträvanden även på ADB-området. Statskonto
ret menade att en decentralisering av ADB-verksamheten skulle
underlättas om man först köpte en ny dator (ibid, s 4). I budget
propositionen för 1982/83 avsattes medel för den nya centralda
torn (prop. 1982/83:100). Ledarskribenten i Svensk polis kommen
terade budgetpropositionen och konstaterade att en jättelik dataaf
får dolde sig bakom förslaget.

"Den gamla dataanläggningen bediims idag vara helt uttjänt och lå'r knappast
ha ens skrotvärdet kvar. Så är det i datavärlden. Den nya kostar 30 miljoner
kronor med alla "tillbehiir". Omläggningen sker stegfo'r steg och beräknas vara
avslutad våren 1983'J (Svensk polis nr 1 1982).

Då skall man ha i minnet att anskaffningen av datautrustning hittills
kostat över 65 miljoner kronor (se föregåellde kapitel). Den nya
centraldatorn togs i bruk den 22 januari 1984 (Svensk polis nr 2
1984). Sammanlagt kostade utrustningen 37 miljoner kronor.

Datautvecklingen

Polisutredningen ansåg att dataarbetet liksom polisorganisationen
som helhet Ilade centraliserats. Argumenten för detta var att RPS
hade det övergripande ansvaret för datafrågorna och att datatekni
ken i sig var av typen stora centrala datamaskiner. Registrering och
kodifiering av data gjordes genom stansning av hålkort som sedan
lästes in i datamaskinen. Detta var ett tidsödande arbete och Polis
utredningen (SOU 1979:6, s. 236) ansåg det befogat att denna han
tering sköttes centralt.

Utvecklingen gick emellertid åt att registrering av data förenkla
des. Man började med optisk inläsning av data vilket innebar att
stansningsarbetet försvann. På RPS registerbyrå drog man in 15
tjänster som stansoperatris. Samtidigt visade den tekniska utveck
lingel1 att det var möjligt att decentralisera uppgifterna på ADB
området. Polisutredningen menade emellertid att ansvar för sy
stemutveckling och den största delen av den tekniska driften även
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fortsättningsvis skulle komma att ligga på RPS, liksom informa
tions- och lltbildningsansvaret (ibid, s. 237).

Den tekniska utveckling som det refererades till var att datorer
l~a blev mindre och fick större kapacitet. Istället för stora centrala
datorer som man kunde koppla terminaler till gick utvecklingen
mot mikrodatorer. Enligt överdirektören på RPS Ulf Waldau var
denna utveckling helt i linje med polisreformens intentioner
(Svensk polis nr 10 1984). Chefen för dataavdelningen Björn Lind
kvist menade att det fanns olika faser i utvecklingen - centrala sy
stem - lokala system - kommunikation - egen kompetens (Svensk
polis nr 4 1985). Men den egna kompetensen var problematisk. Po
lisväsendet hade svårt att hänga med i kompetensutvecklingen på
dataområclet. Därför ansåg man sig tvingad att anlita en mängd da
takonsulter (polistidningen nr 4 1984). Att det rådde brist på ADB
utbildad personal konstaterades även av DATASAM, en arbets
grupp som tillsattes i december 1982 för att bredda polisdistriktens
inflytande över ADB-verksamheten. Dessutom menade arbets
gruppen att det skulle krävas 1075 terminaler inom polisen, vilket
var mer än det dubbla än de som redan fanns (polistidningen nr 6
1985).

DATASAM fick också i uppdrag att utarbeta en ny ADB
strategi för nittiotalet (RPS rapport 1988:1). I en rapport betonades
det att även om strategin inte hade karaktären av föreskrifter eller
allmänna råd skulle den vara ett viktigt styrmedel i arbetet med att
utveckla ABD-användningen. Strategin utgjordes av sexton punkter
med kommentarer och behandlade bl.a. hur ansvaret för ADB
system och utveckling låg, vilka programvaror och tekniker som
skulle användas och hur personalutveckling skulle ske.

Den nya strategin innebar en ny rollfördelning i ADB-arbetet.
Databyrån på RPS skulle efter polisreformen delta i utvecklingen av
lokalt ADB-stöd. Därför behövdes en ny systemchef, en specialist
på databasteknik, en metodspecialist och en specialist på datakom
munikatian. En särskild enhet kallad stödcentrum skulle inrättas för
att bistå lokaldistrikten i ADB-frågor. "Det år ofrånkomligt att vi måste
tilffäraytterligare tjänster med tanke på våra utlikade arbetsuppgifter", ansåg
Björn Lindkvist, chef för databyrån (Svensk polis nr 4 1985).
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Administration i polisarbetet

Datoriseringen påverkade polisarbetet på flera sätt. Samtidigt som
datoriseringen innebar en ökad effektivitet i polisarbetet med olika
register, t.ex. brottsregister och spaningsregister, medförde också
datoriseringen att poliserna själva utförde olika slags administrativt
dataarbete. En strid blåste upp om dataarbetet skulle ses som ad
ministrativt eller polisiärt arbete. Polisförbundets starka övertygelse
var att dataarbetet var polisiärt och inte administrativt som sades i
en utredningsrapport fråll styrgruppen för datafrågor (polistidning
en nr 1O 1987). I samband med denna diskussion följde också en
diskussion om att det anställts så mycket administrativ personal
inom polisväsendet. Från PTF (polistjänstemannaföreningen) och
polischefers sida drev man linjen om att överföra arbetsuppgifter
till administrativ personal, och man menade att Polisförbundet inte
hållit emot tillräckligt. En datakonsult menade att datoriseringen i
praktiken innebar att man flyttat på jobben utan att vinna på effek
tivisering eller rationalisering (ibid).

Rikspolischefen Ahmansson, som efterträdde Holger Roman
der, sade i en intervju i Polistidningen att han trodde att datorise
ringen var ett bra hjälpmedel för polisarbetet men att det inte skulle
innebära några friställningar - tvärtom. Han menade att det skulle
komma att bli fler specialister inom det området. När det gällde
överföringen av arbetsuppgifter till administrativ personal menade
han att det var en självklarhet så länge som det inte gällde uppgifter
som hade med rättssäkerhet ocll polisiärt arbete att göra.

"Vi ska fiirsiika reducera utbildade polisers pappersarbete så mycket som mi/j
ligt och låta dem ryssIa uteslutande med polisarbete) som de å'r utbildade fär.
Annars å'r det ett resurssliiseri vi inte har råd med. Utbildade poliser har nog
med arbetsuppgifter å'ndå" (polistidningen nr 6 1987).

NY anmå'lningsrutin

Ett område av polisarbetet där avsevärda rationaliseringsvinster an
sågs föreligga med att införa administrativa datarutiner var den s.k.
anmälans- och förundersökningsrutinen. För varje person som
greps krävdes ell "enorm pappersexercis" med ifyllande av blanket
ter. Några exempel på dokument som skulle bifogas förundersök-
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ningsrapporten som lämnades till åklagaren som underlag för åtal
var: spanings-PM, anmälan, beslagsrapport över stöldgods, person
biad, värderingsbevis för stöldgods, laboratorieutlåtanden, brotts
platsundersökningsprotokoll, fotobilagor från brottsplatsen, skisser
från brottsplatsen, expertutlåtanden och häktnings-PM. Dessutom
skulle förundersökningsrapporten vara i mlllSt sex exemplar. I vissa
fall tillkom även andra uclåtanden (polistidningen nr 1 1981). Det
beräknades att en personalåtgång på 900 årsarbetskrafter gick åt till
att upprätta grundhandlingar, sköta register, göra utdrag och stati
stikbearbetningar ffi.ffi. (Svensk polis nr 6/7 1983).

En projektgrupp tillsattes för att utreda om anmälningsrutinen
kunde förbättras (A80-gruppen). Man menade att datatekniken
hade utvecklats avsevärt under senare år och de krav som ställdes
1968 på blanketter och redovisning till datasystemet nu i många de
lar var överspelade. Brottsanmälan (A80) var en delrutin i den stora
förundersökningsrutinen (ARP) vilket innebar att hela projektet var
av stor omfattning (Statskontoret 1982:4). Entusiasmen för ARF
var stor. Man menade att ARF - ADB-rutiner vid förundersökning
i brottmål skulle komma att revolutionera verksamheten (Svensk
polis nr 6/7 1983).

Entusiasmen ocll de stora ambitionerna kom emellertid på
skam. Utvecklingen av den nya anmälans- och förundersökningsru
tinen A80 - ARF lades ned 1984 av RPS. Nedläggningen motivera
des med att polisbereclningen förordade decentralisering av sy
stemutvecklingen. Istället för centrala system förordades lokalt ut
arbetade projekt. Dessutom saknades pengar för de stora invester
ingar som erfordrades för att genomföra implementeringen av sy
stemet. I Polistidningen riktades kraftig kritik mot RPS sätt att han
tera ADB-frågorna. Den ticligare medarbetaren vid RPS dataavdel
ning Anna-Greta Gehnich (därefter Statskontoret) menade att detta
var ett gigantiskt slöseri med skattemedel. Det var en eftersatt ut
veckling av ADB-verksamheten där man inte investerat i egen
kompetens utan förlitat sig till konsulter. Hon menade att det mesta
av resurserna hade gått åt till underhåll av gamla datorer och system
(polistidningen nr 1 1985). Notan för projektet med den nya an
mälningsrutinen uppgick till 25 miljoner kronor.
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Nya och tillkommande administrativa arbetsuppgifter

Under perioden 1979-1988 tillkom det många nya administrativa
arbetsuppgifter i organisationen samtidigt som vissa försvann i och
med att datatekniken utvecklades. Till följd av polisreformen och
polisorganisationens decentralisering överfördes många arbetsupp
gifter till de lokala polismyndigheterna. En helt ny arbetsuppgift var
att man införde funktioner för analys och planering av polisarbetet i
varje polismyndighet liksom på RPS. Den förändrade budgetpro
cessen medförde också fler och nya administrativa arbetsuppgifter.
I samband med den nya anslagskonstruktionen för budgeten där en
viss del bestod av s.k. fria medel som polismyndiglleterna själva
fick förfoga över, uppstod behovet av ökad ekonomikompetens. I
det tidigare budgetsystemet satte polismästarna själva samman sina
kommande budgetbehov och skickade dem till RPS. Efter refor
men inrättades staber på myndigheterna med ekonomipersonal och
planerare för att arbeta med den nya decentraliserade budgetpro
cessen.

På dataområdet tillkom det ständigt nya arbetsuppgifter i takt
med den tekniska utvecklingen. Det krävdes specialister i sådan
omfattning att polisen hade svårt att själva sköta kompetensför
sörjningen på detta område. Lösningen bestod i att anlita konsulter
i stor omfattning. Datautvecklingen spåddes att gå i riktningen från
stora centrala datorer till persondatorer vilket krävde stora utbild
ningsinsatser. RPS genomförde därför datautbildningar för 19.000
anställda bestående av handledarutbildning, generella informations
insatser ocll 2-3 dagarskurser (Svensk polis nr 10 1984). Under
denna period ansågs dataarbetet blivit ett eget viktigt område i det
administrativa arbetet. En av manifestationerna för detta var att
man skapade en särskild ADB-strategi i samarbete med Statskonto
ret. Några arbetsuppgifter försvann också som en följd av den tek
niska utvecklingen. Stämplingen av hålkort som använts för inläs
ning av data i datamaskinerna ersattes med s.k. optisk läsning vilket
innebar att tjänsterna som stansoperatris blev överflödiga och togs
bort.

Ett nytt område uppstod i personalarbetet då jämställclhetspoli
tiken kom att bli en av de stora nya frågorna på sjuttiotalet. Erlan
ders radikala program från 1962 "IZvinnans jämlikhet" hade inte
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fått ge110mslag annat ä11 att frågorna började diskuteras och utredas
under sextiotalet. När Olof Palme höll tal om kvinnans jämlikhet
på Socialdemokraternas kongress 1972 beskrivs det som en vänd
punkt för partiet i dessa frågor (Karlsson 2002). Man tillsatte strax
därefter en jämställdhetsdelegation med Thage G Peterson som
ordförande och därmed kunde den svenska jämställdhetspolitiken
anses inrättad (Lindvert 2002). Som en av delegationens punkter
var att man skulle verka för jämställdhet i arbetslivet. I polisen ak
tualiserades frågan allt mer då antalet kvinnliga poliser ökade inom
kåren. Ändå var andelen kvinnliga poliser inte mer än 5 % 1978, ca.
900 st. (SOU 1979:6, s. 265). Jämställdhetsfrågan inom polisen var
en av RPS uppgifter. Enligt förordningen om jämställdhet (SFS
1979:1118) skulle alla statliga myndigheter vidta åtgärder för att
bryta uppdelningen mellan kvinnor och män i olika tjänstekategori
er och se till att befordringsgångar OCll utbildningsmöjligheter var
på lika villkor.

Det första initiativet som togs på detta område inom polisen var
att e11 jämställdhetsgrupp om 15 personer inrättades vid RPS av
tjänstemannaföreningen. Gruppen anordnade bl.a. ett stormöte i
jämställdhetsfrågan (Svensk polis nr 11 1977). Den första jäm
ställdhetskursen för polisväsendet anordnades vid RPS 1979, med
sekreteraren i jämställdhetsgruppen Pehr Fjellström som handleda
re (Sve11sk polis nr 5 1979). Kursen fick emellertid ställas in p.g.a.
bristande intresse. När JämO undersökte jämställdhetsarbetet inom
polisen konstaterades att man inte kommit särskilt långt efter sju år
med Jämställdhetslagen då 25 anmälningar kommit från kvinnliga
poliser sonl ansett sig diskriminerade (polistidningen nr 9 1987).

Polisreformen som syftade till decentralisering och minskning av
RPS inflytande över polisarbetet minskade inte de administrativa
arbetsuppgifterna, snarare tvärtom. På flera områden tillkom upp
gifter och utökades den administrativa personalen i den lokala po
lisorga11isationen samtidigt som man fick frihet att själva anställa
administrativ personal. Den administrativa personalen ingick ju i de
s.k. fria resurserna i anslaget vilket gjorde att myndigheterna an
ställde sådan personal i varierande omfattning. I<Canslifunktionerna
på polismyndigheterna förstärktes också i och med den förändrade
buclgetprocessen och att en ny funktion för analys och planering in
rättades.
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Den andra perioden präglades av polisreformen och dess genomfö
rande. Rikspolisstyrelsen fick en rådgivande och stödjande roll som
serviceorgan åt polismyndigheterna samtidigt som allt fler uppgifter
decentraliserades. Den centrala styrningen minskade och RPS över
gripande roll blev oklar. Sådan var utgångspunkten när förnyelsear
betet drogs igång inom polisen med en nytillsatt rikspolischef vid
rodret.
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Kapitel 6

Den förnyade polisen, perioden 1989-1996

I början av åttiotalet inleddes ett arbete som syftade till att förnya
och förändra den offentliga förvaltningen. Det var en sammanfatt
ning av flera pågående och nyss avslutade utredningar som behand
lade förvaltningens roll och funktionssätt. Arbetet fick benämning
en förnyelseprogrammet och överlämnades 1985 i en särskild skri
velse till riksdagen - Den offentliga sektorns förnyelse (sh.
1984/85:202). Några frågor som var centrala inom förnyelsepro
grammet var att den offentliga förvaltningen skulle bli mer service
inriktad och att inflytandet från brukarna skulle bli större. En
grundläggande ide var också att de offentliga verksamheterna kun
de rationaliseras och effektiviseras genom ändrade arbetsformer.
Man menade att den offentliga förvaltningen befann sig i en konso
liderande fas istället för en expanderande (petersson och Söderlind
1993, s. 34).

Det var det av Socialdemokraterna (åter) inrättade Civildeparte
mentet som ledde förnyelsearbetet under Bo Holmberg som tidiga
re varit landstingspolitiker i Västernorrland (Forssell och Jansson
2000, s. 56 ff., Premfors m.fl. 2003, s. 273 ff.). Sedermera kom för
nyelsen att handla mindre om service och demokratiaspekter och
mer om hur man bäst och effektivast skulle styra de offentliga för
valtningarna. Detta skifte skedde successivt men blev mer defmitivt
i samband med att Bengt 1< A Johansson efterträdde Holmberg
som civilminister 1988 då också departementet omorganiserades.
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Johansson kom från Finansdepartementet och hade en annan syn
på förvaltningspolitiska frågor. Med sig hade han flera tjänstemän
från Finansdepartementet med lång erfarenhet av styrfrågor. Civil
departementets ställning stärktes också då polisen fördes över från
Justitiedepartementet (Sundström 2003, s. 255). På så vis kom bud-
getprocessen och den nya styrformen mål- och resultatstyrning att
hamna i fokus. Under Johanssons ledning skrevs också en proposi
tion som manifesterade förnyelseprogrammet i polisen, "Förnyelse
inom polisen" (prop. 1989/90:155). Denna skulle ...

"... ta upp ett antal frågor som rär vidareutvecklingen av det reformarbete i
riktning mot ö'kat lokalt självbestämmande och ökad effektivitet inom polisen,
som inleddes genom den polisreform som beslutades av statsmakterna under
1980-talet" (ibid, s. 3).

Förnyelsepropositionen skulle alltså ses som en fortsättning på po
lisreformen, men man fastslog ganska snabbt i texten att:

''DeJärutsättningar som ä'r styrandeJär arbetet medJärnyelsen av den offentliga
sektorn har giltighet även Jär polisväsendet. Det innebä'r att polisen, i likhet
med annan offentlig verksamhet, under äverskådlig tid måste räkna med en be
grä'nsad tillgångpå reella ochfinansiella resurser" (ibid, s. 6).

RPS och polisens organisering

Huvudmålen för förnyelse11 skulle vara effektivisering och omprio
ritering av verksamheten för att anpassa organisationen till de nya
ekonomiska förutsättningarna. Inriktningen för polisens förnyelse
arbete angavs till tre punkter. Den första och mest grundläggande
var att polisverksamhetens mål och inriktning skulle styra resursut
nyt~andet och polisens roll i kriminalpolitiken. För det andra skulle
en ökad samverkan ske mellan lokala polismyndigheter. För det
tredje skulle förnyelsearbetet inriktas på frågor kring omställningen
av budgetsystemet. Överhuvudtaget ansågs den inre organiseringen
vara för stel, och flexibilitet angavs som eftersträvansvärt (prop.
1989/90:155). Samtidigt som budgetsystemet infördes beslutade
regeringen om en ny ledningsorganisation enligt länspolismästar-
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modellen, som innebar att den regionala polischefen samtidigt var
chef över en av polismyndigheterna i länet. Det första steget mot
närpolisreformen kunde också skönjas i förnyelsepropositionen.
Det sades att en större andel av polisens resurser borde användas
till förebyggande verksamhet.

En ny rikspolischef

En ny rikspolischef tillträde 1988, den tidigare generaldirektören
för Tullverket, Björn Eriksson. Företrädaren Nils-Erik Ahmansson
blev en parentes som rikspolischef då han tvingades att avgå i ef
terdyningarna av den s.k. Ebbe Carlsson-affären.1

? Björn Eriksson
med examen från Handelshögskolan i Stockholm och tidigare bud
getchef i Finansdepartementet med ansvar för den statliga budget
processen hade en naturlig inriktning på ekonomi och ledarskaps
frågor. I sin självbiografi "Björnkramar" berättade Eriksson själv
om ett samtal med civilminister Bengt 1< A Johansson som förkla
rade varför just han utsetts till rikspolischef:

"Du ska ha klart fär dig, B)"lJrn} att vi valt dig till rikspolischef bara fär att
det i nuvarande läge krävs en uppkäftig typ som cheffär polisen} en som kan
tillåtas vara lindrigtJuridiskt skolad men med en färmåga att ständigt stlira
oss i tal och skrift med krav på merpengar och polisvänliga lagar. Du ska tro
på polisen så mycket att du helst har polisemblemet på pYJamasen. Tids nog
behiiver vi en annan ryp" (Eriksson 1996, s. 29).

Eriksson drog in i RPS "som en stormvind" enligt Polistidningen
(polistidningen nr 10 1988). Redan efter en knapp månad hade han
gjort stora förändringar i ledningsstrukturen och infört nya arbets-

17 Ebbe Carlsson var förlagsdirektör och tidigare informationssekreterare vid Justitiede
partementet. Som sådan hade han nära kontakter med dåvarande SÄPO-chefen Hans
Holmer som ledde spaningarna efter Olof Palmes mördare 1986-87. Carlsson tog aktiv del
av spaningarna kring det s.k. PI<K-spåret som fått minskad prioritet efter Holmers avgång
som spaningsledare. Som privatperson fick Carlsson tillgång till hemliga dokument och
livvaktsskydd, samt ett rekommendationsbrev från justitieminister Leijon att användas i
sina kontakter med utländsk underrättelse~änst. I maj avslöjades den privata spaningsor
ganisationen av tidningen Expressen och samma kväll fastnade en av Carlssons livvakter
från SÄPO i tullen när han försökte smuggla in utrustning för hemlig avlyssning. I<U tog
upp affären men lyckades inte bringa full klarhet i alla turer. Leijon avgick den 7 juni 1988
och Carlsson tillsammans med sina medhjälpare åtalades för smugglingsförsöket (NE).
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former och en ny ansvarsfördelning inom direktionen. Syftet var att
förstärka direktionens arbete med övergripande lednings- och poli
cyfrågor, vidare att ge byråerna och Polishögskolan (PHS) ökad
självständighet och ökat ansvar inom respektive ansvarsområden.
Nya personer med lämplig kompetens rekryterades från olika håll,
främst från andra l'låll inom statsförvaltningen.

Efter polisreformen och de decentraliseringar som skett hade
RPS för många fått en oklar roll i polisväsendet (Svensk polis nr 12
1988). Men nu ansågs det att förnyelsens vind blåste och att den
förde med sig nytt engagemang och entusiasm. På Björn Erikssons
initiativ skulle RPS återigen bli en stark kraft som skulle leda poli
sen in i nittiotalet. I Svensk polis lät det så här:

"Det torde idag inte behö'va råda någon som helst tvekan om att styrelsen har
en mycket viktig roll att spelaJ främst som en paraplYorganisation fijr hela po
lisvå'sendet medgod kompetens for attge riktlin;·erforpolisenspoliry i olika av
seenden ... , Det behiivs en starkt och modernt arbetande Rikspolisstyrelse fo·r
att spela denna roll. .. " (Svensk polis nr 12 1988).

Man skulle bli en modern myndighet med allt vad det innebar. Till
sammans med STIL (Statens institut för ledarskap) startades ett
särskilt utvecklingsprogram kallat "Polisens managementprogram"
med seminarier som syftade till diskussioner om polisverksamhe
tens utveckling (Svensk polis nr 4 1990). Programmet omfattade
omkring 700 personer med ledande befattningar i polisorganisatio
nen. I programförklaringen sades att polisen befann sig i ett läge
som karaktäriserades av omprövning, förnyelse och effektivisering.
Det gällde att utveckla lednings- och styrformerna i en decentralise
rad verksamhet och att effektivisera och förnya i en organisation
som präglades av knappa resurser (Svensk polis nr 5 1990). I mana
gementprogrammet ingick bl.a. mål- och resultatstyrning, kvalitets
utveckling, utveckling av ledarskap och praktiskt förändrings- och
projektarbete. På polischefskonferensen 1990 konstaterade Klas
Bergensttand, chef för den administrativa byrån, att det funnits vis
sa brister i managementkursen. "Men kursen ingår som en del i en kul
tuifo"rå·ndring inom polisen och nu går vi vidare" (Svensk polis nr 1O1990).
Ett uttalande av ekonomibyråns dåvarande chef Ann-Charlotte
N orrås på samma konferens speglar denna kulturförändring:
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'Tidigare har verksamheten styrt ekonomin men med det nya budgetsystemet
kommer ekonomin att styra verksamheten" (Svensk polis nr 1O1990).

Resonemanget utvecklades i en senare artikel i Svensk polis:

JJStatsmakterna ställer idag andra krav på hur planeringen ska ske med en
stfirre betoning på mål och resultatstyrning. Dagens planeringssystem å'r fär
mycket inriktatpå organisation och persona!fOrdelning. Dessutom är det nuva
rande systemet inte kopplat till ekonomin på ett tydligt eller direkt sätt. Idag
folier vi dessutom upp verksamheten mot den resursfärdelning som planerats och
inte som man borde, mot de planerade målen. De resultatmått som redovisas
idag är en blandning mellan metoder, arbetsbelastning och prestationer. Dessa
måste renodlas och resultatmåtten blir i framtiden var mera effektivitetsoriente
rade JJ (Svel1sk polis nr 4 1991).

En "vässad" Rikspolisstyrelse

RPS skulle förnyas i fem steg för att bli ordentligt "vässad" inför
framtiden. Första steget i "nytändningsplanen" var att tillsätta en
utredning som skulle se över kriminalpolisens brottsutredande ar
bete. Det andra steget handlade om att man skulle fatta beslut i ett
antal frågor som tidigare inte blivit lösta, en "skrivbordsrensning".
Steg tre var att upprätta en strategisk plan för RPS för att rikta in
sitt framtida arbete. Fjärde steget handlade om att planera för över
gången till treårsbudgeteringen och .resultatanalys. Slutligen skulle
man föra in arbetet med "Polis-90,,18 i en ny fas där de mest intres
santa framtidsfrågorna skulle väljas ut för en fortsatt fördjupning.

En av huvuduppgifterna var att föra ut polisen i den offentliga
debatten. Förtroende för polisen skulle återerövras efter de senaste
årens affärer och skandaler. Det behövdes "offensiv information"
och därmed gavs informationsfrågorna en ökad betydelse i förnyel
searbetet. Chefen för informationsenheten Leif Hallberg frikoppla
des från chefsansvaret över enheten för att istället arbeta direkt un
der rikspolischefen. Enheten fick en ny tillförordnad chef. Man gav
också länspolischefen Carl Erik I<appelin i uppdrag att göra en
översyn av informationsenhetens arbetsformer för att "öka slag-

18 Polis-90 var ett utvecklingsarbete som bl.a. syftade till att åstadkomma målstyrning av
polisväsendet. Arbetet inleddes 1986 och hade överdirektören Ulf Waldau som ordföran
de (RPS 1989:6).
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kraften". Ledningen för Stockholms polismyndighet var också ti
digt ute för att "hänga med" i den nya inriktningen och beslutade
om en upprustning av sin informationsfunktion (Svensk polis nr 12
1988).

RPS nya offensiva information innebar att man allt mer tog en
aktiv roll i kriminalpolitiska frågor, man var policyskapande. Exem
pel på detta var de fyra manifesten som utarbetades efter Björn Eriks
sons ankomst till RPS. Manifesten var ett slags vägledningar för po
lisen om vilka brott som skulle prioriteras. Manifesten kallades Rakt
på knarket (november 1989), Rakt på ungdomsbrotten Gum 1990),
Rakt på yrkeskriminaliteten (maj 1991) samt Rakt på brottsligheten
(september 1991). Sten Heckscher, ticligare statssekreterare i Justi
tiedepartementet, kritiserade RPS i en debattartikel i Svenska Dag
bladet för att manifesten innehöll politiska uppfattningar (SvD
29/11 1992).

Genom den nya instruktionen 1988 fick också RPS större befo
genheter att besluta om sin egen organisation, samt om tillsättning
ar av ~änster inom styrelsen. Sammanfattningsvis innebar alla dessa
förändringar att RPS under den nye rikspolischefen Björn Eriksson
åter fick en större och starkare roll inom polisorganisationen. De
defensiva åren i polisreformens skugga var över. RPS skulle bli en
offensiv, policyskapande och modern myndighet i förnyelsens
frontlinje.

Ekonomi och budgetarbete

Ett nytt budget.rystem

Från slutet av åttiotalet intensifierades Civildepartementets arbete
med att förändra styrningen av statsförvaltningen inom ramen för
det förnyelsearbete som inletts flera år tidigare. Genom omorgani
sering av departementet och ett stärkt samarbete med Finansdepar
tementet kom Civildepartementet att stå för arbetet med att för
ändra den statliga budgetprocessen med mål- och resultatstyrning
som central del. Det slutliga förslaget om den nya budgetprocessen
med en mål- och resultatorienterad styrning lades i kompletterings
propositionen 1988 (prop. 1987/88:150). Förslaget antogs i riksda
gen och ledde till den nya budgetförordningen (SFS 1989:400).
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Budgetförordningen innehöll bestämmelser om fördjupade och
förenklade anslagsframställningar samt årliga resultatredovisningar.
Dessa kompletterades med fem vägledningsdokument som ersatte
Budgethandboken som grunclläggande föreskrifter för budgetpro
cessen.

Det nya budgetsystemet med treårsbudgetering och mål- ocl'! re
sultatstyrning innebar att myndigheterna fick ett myndighetsspeci
fikt direktiv som de skulle svara på i en fördjupad anslagsframställ
ning (FAF). I FAF:en skulle verksamhetsinriktning, resultatanalys,
framtidsanalys och resursanalys ingå. Verksamhetsinriktningen med
förslag om mål, fmansiering och budgetram för de kommande tre
åren skulle baseras på analyserna (Sundström 2003, s. 258 ff). Ci
vilministern talade på en polischefskonferens 1989 och menade att
det nya budgetsystemet ställde stora krav på myndigheterna i fråga
om uppföljning och redovisning av verksamhetens resultat och på
förmågan att analysera och bedöma resultaten. Därför måste eko
nomiadministtationen utvecklas och förbättras (Svensk polis nr 12
1989). För polisväsendets del planerades att man skulle inordnas i
det nya systemet från och med budgetåret 1992/93.

RPS tillsatte en projektgrupp för att göra en översyn av plane
rings- och budgetprocessen inom polisen och för att anpassa poli
sens budgetprocess till det nya systemet. Man menade att med hän
syn tagen till svårigheterna i de frågor som skulle hanteras krävdes
en betydande medverkan av experter från Statskontoret och RRV.
Sådana knöts både till styrgruppen med överdirektören på RPS som
ordförande, och de två arbetsgrupper som tillsattes, en för budget
tekniska frågor och en som arbetade med ett reformerat budget
och planeringssystem (polistidningen nr 8 1989). Projektgruppen
för översyn av planerings- och budgetprocessen inom polisväsen
det kom med en utförlig rapport som redogjorde dels för den nu
varande ordningen och kraven på verksamheten, dels de nya kraven
och förslag på åtgärder och genomförande (RPS rapport 1991:3).
En av projektgruppens slutsatser när det gällde den organisatoriska
anpassningen var att det skulle krävas en förstärkt ekonomiadmi
nistrativ kompetens till en minimikostnad av 1S miljoner kronor
(ibid, s. 127).
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FiJ'råldrad teknik och dålig kompetens

Projektgruppen som gjorde översynen av budget- och planerings
processen konstaterade att polisens nuvarande budgettekniska sy
stem var föråldrat och att den ekonomiadministrativa kompetensen
var bristfållig (RPS rapport 1991:3). Polisen hade också fått kritik
från RRV för sin ekonomihantering. Ar efter år fick RPS bakläxa
för hur man skötte redovisningen av hur statens pengar hade han
terats. Revisionschefen på RRV Per-Erik Wall menar att man varit
van att få de pengar man behövt i polisen och varit för lite intresse
rade av att kontrollera kostnader. RRV menade att polisens konto
system var antikt då kontoplanen innehöll 602 kostnadsslag, vilket
ledde till felkonteringar. RRV var också kritiskt till den dåliga cen
trala samordningen som medförde att lokala polisdistrikt utveckla
de egna budgetuppföljningssystem. De kritiserade även inköpshan
teringen och den lokala organisationens kontroll av olika kostnader.
RPS ekonomichef Ann-Charlotte Norrås försvarade polisen och
menade att målet naturligtvis var att undvika RRV:s kritik. Hon
menade också att man inte kunde säga till distrikten vad de skulle
göra (polistidningen nr 2 1990).

Aret därefter fick RPS åter kritik för sin ekonomihantering från
RRV. Det var fakturahanteringen som var en stor bov i samman
hanget eftersom man inte hade s.k. för- och eftersystem till system
S.19 Fakturarurlnerna gick till så att fakturorna gick konterade från
polismyndigheterna till RPS redovisningscentral där de kontrollera
des varefter de gick till "stansning" hos ett fristående dataföretag
och sedan till DAFA20 för registrering och betalning i system-S.
Detta innebar att många fakturor blev fördröjda och inte betalades i
rätt tid, vilket medförde stora kostnader för polisen (Svensk polis
nr 4 1991). Bristerna i penningplaneringen innebar att man fick be
tala dröjsmålsräntor motsvaratIde en miljon kronor om året (polis
tidningen nr 2 1991).

För att kunna sjösätta det nya budgetsystemet bedrev man ett
omfattande arbete på ekonomibyrån. Några saker som måste åtgär-

19 System-S var ett gemensamt ekonomisystem för statsförvaltningen (RPS Rapport
1991:3).
20 DAFA, Datamaskincentralen för administrativ databehandling, var en statlig service
myndighet för databehandling. DAFA inrättades 1970 och bolagiserades 1986. Sedan
1993 ingår DAFA data AB i Sema Group Plc, internationellt kunskapsföretag med hu
vudkontor i London (NE).
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das var att införa för- och eftersystem till system-S, en ny konto
plan och ny datarutin för statistikuppgifter (Svensk polis nr 4 1991).
Norrås konstaterade att det nya budgetsystemet inte skulle komma
att medföra några lättnader när det gällde bokföringen. Det skulle
tvärtom komma att ställas större krav, bl.a. skulle delbokslut och
koncernbokslut komma att införas (ibid). Dessutom måste RPS ut
bilda personalen i ekonomifrågor, menade RRV, då man funnit att
inte ens inkomsterna var rätt redovisade (polistidningen nr 2 1991).
För- och eftersystemet till system-S som infördes var ett nytt sy
stem för budgetberälrning kallat BUS (budget/utfall/saldo). Det
innebar att polismyndigheterna administrerade sin egen ekonomi
hantering genom lokal dataregistrering av fakturor. Man skulle nå
snabbare och effektivare utbetalningar och bättre ekonomisk upp
följning och information. En särskild projektgrupp hade enhälligt
förordat det nya systemet. Inom varje län utbildades två länsin
struktörer och särskilda stödgrupper inrättades. I början blev det ett
merarbete men på sikt trodde man på stora tidsbesparingar, i syn
nerhet på uppföljningssidan. BUS-projektet var det största enskilda
projektet som genomförts på dataområdet inom polisen (Svensk
polis nr 3 1992). Utbildningsbehovet var stort. För att utbilda per
sonalen i det nya systemet tillsattes en grupp om fem personer un
der ledning av den biträdande rikspolischefen med personal från i
huvudsak ekonomibyrån (Svensk polis nr 1 1992).

Allt hiigre krav

Efter införandet av den nya budgetprocessen i staten fick polisen
allt högre krav ställda på sitt ekonomiarbete trots att man inte skul
le fasas in i systemet förrän budgetåret 1992/93. I regleringsbreven
ställde regeringen allt högre krav på olika redovisningar från poli
sen. I regleringsbrevet för 1991/92 fanns fyra uttalade "uppdrag"
för RPS som skulle redovisas senast i anslagsframställningen för
budgetåret 1993/94: åtgärder för att säkerställa prioriteringar och
riktlinjer, åtgärder för att främja kvarterspolisverksamheten, åtgär
der för att effektivisera den brottsförebyggande verksamheten 
särskilt ungdomsbrottslighet samt utbilclningsinsatser när det gäller
sexualbrott mot barn (Statsliggaren 1991/92). En stor plats tog
förnyelsearbetet och det uttalas särskilt att det var viktigt att bygga
upp ekonomiadministrativ kompetens på regional nivå inom polis-
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organisationen, vilket låg under länsstyrelsernas ansvar (Statsligga
ren 1991/92). I regleringsbrevet för budgetåret 1992/93 upprepa
des kravet på att RPS skulle höja sin ekonomiaciministrativa kom
petens:

''Inom RPS skall såOrskilt prioriteras åtgärder som gäller utveckling och ut
bildning på det ekonomiadministrativa området. .. Utvecklandet av metoderfär
styrning och uppjOIJoning och andra rutiner inom ramen jOor det nya budgetsyste
met skall också ges en framträdande plats i utvecklingsarbetet inom polisen.
En prioriteradfråga är också arbetet med att utveckla resultatmått och nyckel
tal m.m. jOorpolisverksamheten" (Statsliggaren 1992/93, s. 11).

I samma dokument ges liksom föregående år ett antal uppdrag: för
RPS att förmedla till polisorganisationen om prioriteringar och rikt
linjer om resursanvändning, följa upp och utvärdera, utveckla me
toder och program, följa upp verksamheten i länen och ge reger
ingen underlag och förslag till åtgärder. Aterrapporteringen av des
sa uppdrag skulle ske i anslagsframställningen gällande tre saker: lä
get i övergången till det nya budgetsysten1.et, iakttagelser av tillsyns
verksamheten samt erfarenheterna av fmanspolisen. Det angavs
också ett antal områden som särskilt skulle belysas och rapporteras
i årsredovisningen. Dessa uppgick till åtta punkter med ett antal
specificeringar om resultat och redovisningar avseende riket och
varje län (Statsliggaren 1992/93).

Det var också inför budgetåret 1992/93 som polisen ålades om
fattande sparkrav. Länsstyrelserna fick i uppdrag att utarbeta pro
gram för rationaliseringar inom polisen samtidigt som anpassningen
till det nya budgetsystemet och den nya leclningsorganisationen
skulle ske. Polismyndigheterna uppmanades att på egen hand göra
rationaliseringar oberoende av Länsstyrelsens program.

"Fö"r att uppnå sparmål och verksamhetsmål är det nö"dvåondigt att utan drijjs
mål vidta en ra~ delvis långtgående) rationaliseringar inom polisen. Det hand
lar bia. om strukturella jOoråndringar och om att minska administrationen på
alla nivåer" (Statsliggaren 1994/95, s 13).

Liksom tidigare fick RPS kritik för sin årsredovisning från RRV.
Verket ansåg i sina årliga revisioner att det behövdes anställas per-
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sonal med redovisnings- och ekonomikompetens och att RPS
dessutom bröt mot bokföringslagen (polistidningen nr 9 1994,
Svensk polis nr 11 1994).

Facket skeptiskt

Övergången till den nya budgetprocessen och mål- och resultat
styrning hade sina kritiker. Den dåvarande ordföranden i Polisför
bundet Gunno Gunnmo sade i en ledare i Polistidningen nr 5 1992
att han var övertygad om att polisväsendet inte kunde styras med
ekonomiska ramar. Han menade att överbyggnaden ständigt stärk
tes i organisationen. Han förutsåg hur kraftfulla regionala staber
skulle komma att byggas upp kring länscheferna, och de chefer som
ville visa framfötterna skulle komma att satsa på administrativ ut
veckling av det ekonomiska styrsystemet och till detta kopplade lo
kala och regionala analys- och planeringssystem. Han menade att de
kunde göra väldigt lite åt polisverksamheten eftersom den styrde sig
själv till stor del och i övrigt av rättsregler. I en senare ledare fort
satte han:

"Redan om vi begränsar en historisk tillbakablick till PU75:s (polisutred
ningen som ledde till den stora polisriformen 1984-85) tillkomst kan vi se att
statsmakternas vilJa medpolisen blivit allt mer otydlig, medan intresset fär or
ganisation, styrning och granskning blivit allt merpåtagligt. Jag serframfär mig
ett polisväsende där färvirringen tilltar och osäkerheten blir stö"rre. Ledningar
nas lösning blir att bygga ut administrationen ftr att kunna leva upp till verk
liga och inbillade krav på besparinga1J rationaliseringa1J or;ganisationsfiiränd
ringa1J bättre ekonomiadministration, nytt budget.rystem, mer analYs, noggran
nareplanering och modern ledningsfllosofi" (polistidningen nr 1 1993).

Krister Telin, statssekreterare i Justitiedepartementet svarade på le
daren och menade att polisen inte lyckats leva upp till de krav som
statsmakterna ställt på sina myndigheter när det gällde styrning,
ekonomisk förvaltning och uppföljning av verksamheten. Mycket
mer skulle behövas för att polisens ekonomiska förvaltning kunde
fylla moderna krav (polistidningen nr 2 1993).
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Personalarbete

Ett system för polisens personaladministration, PARIS (personal
Administrativa Rutiner Inom Stockholmspolisen), utvecklades och
infördes under denna period. PARIS-projektet påbörjades 1982
och bedrevs i samarbete med Statskontoret (Statskontoret 1989:4).
Systemet sattes i drift i början av nittiotalet och ambitionen har va
rit att sprida det till resten av landet. Örebro och Norrbottens po
lismyndighet anslöt sig tidigt till systemet (Sambandet nr 2 2001).
PARIS är ett komplext system som hanterar både personalplane
ring, lönehantering och personaladministrativa rutiner. En del i sy
stemet som har betydelse för polisernas administrativa arbete är att
det innehåller en funktion som innebär att poliserna redovisar sin
tidsanvändning. Genom att koda arbetstiden i olika kategorier är
det sedan möjligt att läsa av hur mycket av arbetstiden som läggs på
t.ex. stöldbrott eller intern verksamhet. Detta har emellertid kritise
rats eftersom systemet bygger på att alla ändringar också motsvaras
av omkodning.21

Administratiirerna

Polisens omvandling till en modern organisation innebar, i alla fall
delvis, en ökad vikt och omfattning av de administrativa arbetsupp
gifterna. De kallades visserligen inte alltid för administration utan
istället användes det mer moderiktiga begreppet management.
Ekonomiadministrationen pekades ut som ett särskilt område där
det fanns behov av kompetenta specialister. Det var den nya bud
getprocessen som innebar att polismyndigheterna fick större ansvar
för sin egen ekonomi och därför behövde specialister. I polisens
förnyelseproposition sades att rekrytering av specialister borde ske
till de flesta administrativa befattningar såsom personaladministra
tion, verksamhetsplanering och ADB (prop. 1988/89:155, s. 31).
Dessa specialister skulle ha utbildning på gymnasie- eller högskole
nivå.

"Specialister inom områden som ekonomi, teknik m.m. bär rekryteras tillpoli
sen i iikad utsträckning" (ibid, s. 24).

21 Det var en allmän uppfattning i intervjuerna att denna statistik skulle tas med en rejäl
nypa salt.
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Det fanns alltså en uppfattning om att det nya moderna polisvä
sendet krävde fler administrativa specialister. Ekonomi-, personal
och datafrågor ansågs bli allt viktigare och förde med sig krav på
nya kompetenser. Samtidigt fanns det en uppfattning om att det
administrativa arbetet ökat så att poliserna själva fick göra allt mer
sådant arbete. Bakgrunden var att många poliser var sysselsatta med
administrativa eller specialistbetonade arbetsuppgifter trots att an
strängningarna för att avlasta polispersonalen fortgått under åttiota
let. Detta, menade man, "avspeglades i att antalet administrativa tJä"nster
inom polisen likat relativt kraftigt" (ibid, s. 25).

Som tidigare menade man att det var möjligt att föra över ar
betsuppgifter från poliser till den administrativa personalen och på
detta sätt skulle fler poliser kunna komma ut på gatorna. För det
andra uppstod en debatt om storleken och meningen med det ad
ministrativa arbetet. Det fanns en föreställning om att det administ
rativa arbetet i polisen ständigt ökade på den "egentliga" polisverk
samhetens bekostnad. En stor fråga i förnyelsepropositionen var
diskussionen om polisens arbetsuppgifter.

"Under senare år har i olika sammanhang och inte minst mot bakgrund av
den ansträngda arbetssituationen inom polisen aktualiserats att fära bort vissa
slag av polismyndighetsärenden och andra serviceuppgifterfrån polisen" (prop.
1989/90:155 s. 22).

Tanken var att polisen skulle koncentrera sig på sin huvuduppgift
att upprätthålla allmän ordning och. säkerhet och att statsmakterna
skulle vara återhållsamma med att tilldela polisen nya arbetsuppgif
ter. Denna diskussion om administratörerna och fördelning av ar
betsuppgifter mellan personalgrupperna i polisen fördes i en ledar
artikel i Svensk polis.

"... rättssäkerheten kräver sin noggranna pappersdokumentation. Man ska
också passa sig noga så att inte en fortsatt rationalisering av administrationen
får tillJogd att många poliser tvingas lämna arbetetpå gator och torg och iiver
gå till kontorsarbetet inomhus: tillståndsfrågorna, passhanteringen, receptions
arbetet, registeifo°ringen, liineutbetalningarna, teknikutveckling eller annat "by
råkratiskt" arbete av betydelse Jo°r polisverksamheten. AOven dessa uppgifter
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måsteJU sko'tas. Vem ärfo"1!esten administrato"r hos polisen? Polischefen som
huvudsakligen ägnar sig åt att administrera polismyndighetens verksamhet?
Kriminalinspektären som administrerar den stora brottsutredningen? Eller
hans kollega som bevakar a1!estanterna? Nog är det väl inte bara kontorister
napåpolismyndighetens kansli eller telefonisterna i växeln som kan sägas utfo"
ra administrativt arbete? En kategorisering av vad som kan gälla som polisiä
ra och ickepolisiära arbetsuppgifter visar sig vid närmare iftertanke vara långt
ifrån lättfångad" (Svensk polis nr 11 1992).

I förnyelsepropositionen användes beteckningen administrativ per
sonal på dem som inte var poliser, oavsett om de sysslade med ad
ministrativa eller andra arbetsuppgifter. Man menade att andelen
administrativa tjänster ökat med det dubbla sedan sextiotalet, från
15 till 30 %. Det gällde olika administrativa regler för poliser och
annan personal. Polistjänster inrättades av regeringen medan admi
nistrativ personal tillsattes av myndigheterna själva. Som vi tidigare
sett ingick den administrativa personalen i de s.k. fria resurserna i
den nya al1slagskonstruktionen, och kostnaderna var i princip ut
bytbara mot annat. Detta innebar att andelen administrativ personal
skilde sig åt mellan olika myndigheter, beroende på deras vilja att
använda sina fria resurser till att anställa sådan.

Kritik framfördes från flera håll om polisens administration. I
Polistidningen menade kriminalkommissarie Bo Aström att polisen
höll på att administrera ihjäl sig (polistidningen nr 9 1990). Han
menade att organisationen präglades av tungroddhet och dubbelar
bete. "Patientenfo"rblo"der medan vi tjafsar omfä"rgen påfo"rbandet".

Den mest uppmärksammade kritiken i detta avseende kom från
polisprofessorn Leif GW Persson i Polistidningen Gfr kap 1) där
han förklarade polisen död med en runa "Drunknad i pappersflo
den" (polistidningen nr 4 1992). Han menade att flodvågen av pap
per och administratörer höll på att dränka polisarbetet.

"Var treefje dag ä"r 200 cheferpå resa och deltar i 400 sammanträden om året
vardera. Den svenska polisen är världens byråkratitätaste. Fiir va1J"e polis ute
påfältet går det drygt en anställd som gijr annatJobb. Man producerar ca 100
mi/joner sidor text om sig SJälv och sitt arbete. Den anmälda brottsligheten har
iikat med 500 % sedan 1990 men pappersfloden har iikat med lOtusen 0/0.
Resor, sammanträden och konferenser. Deltagandet i ledningsgrupper, styr-
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gruppe1j riferensgruppe1j samrådsgruppe1j prqjektgrupper och vanliga arbets
grupper. Internutbildning, vidareutbildning, fortbildning, vanliga kurser och
prqjektutveckling. Idag finns 27 000 anställda. Ungefå'r 10 000 årsarbets-
krafter används fär att skriva, resa) sammantrå'da och utveckla sig {jälv. By
råkrati i negativ bemå'rkelse. Kasta barlasten ö'ver bord!"

Dataarbete

Datoriseringen i polisen gick inte rätlinjigt och smärtfritt. Arbetet
med att skapa en ADB-strategi i samarbete med Statskontoret hade
mer eller mindre havererat. Det fanns en politisk vilja att decentra
lisera systemutvecklingen i enlighet med polisreformen, men samti
digt fanns det rationella argument för att bedriva dataarbetet cent
ralt. Nedläggningen av utvecklingsarbetet med en ny förundersök
nings- och anmälansrutin (ARP och A80) var en direkt effekt av
den politiska clecentraliseringsviljan.

Beställningen och installationen av ett nytt datasystem med ter
minaler var nästa bakslag i datoriseringen. Själva upphandlingen, le
veransen och installationen tog mer än fem år. RPS och Statskonto
ret hade rekommenderat Nokia data som leverantör men av regio
nalpolitiska skäl fattade regeringen 1988 beslut om att istället be
ställa av Unisys. Deras terminaler tillverkades nämligen i Lövånger i
Norrland. För första gången gick regeringen därmed emot Stats
kontorets rekommendation om dataleverantör.

Ett av argumenten till att inte välja Unisys var just risken för
förseningar. Det visade sig att Unisys terminaler inte klarade av kra
ven som polisens system ställde. Det uppstod stora väntetider. Från
tillverkarens sida lovade man att klara av problemen vilket gjorde
att RPS valde att fortsatta. En ny upphandling skulle försena
arbetet ytterligare ett år. En av stötestenarna var att få det nya data
systemet att fungera ihop med ett system för brottsanmälan (RAR)
som höll på att utvecklas. Även RAR var försenat eftersom man
valt att byta programspråk under utvecklingsarbetets gång (polis
tidningen nr 2 1990).

Situationen var att polisen hade en central dator (Unisys) med
terminaler i varje distrikt som var uppkopplade till den centrala da
torn. Statskontoret och RPS databyrå menade i sin nya utarbetade
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datastrategi att utvecklingen istället skulle ske inom pe-området.
Man menade att re-världen vunnit och det var där man skulle göra
sina framtida investeringar. Samtidigt menade många att de s.k. B
25-terminalerna från Unisys kunde användas mycket mer (polistid
ningen nr 8 1990). En medarbetare på databyrån menade att be
ställningen av Unisys borde ha avbrutits under hösten 1989 p.g.a.
förseningarl1a. Satsningen på att köpa datorerna från Unisys hade
alltså varit ett misstag eftersom utvecklingen på dataområdet gick åt
ett annat håll.

När arbetet med A80 och ARP lades ned 1984 av kostnadsskäl
stod man med ett havererat projekt, men med ambitioner att fort
sätta arbetet med att utveckla ett system för anmälning. Detta var
en högprioriterad fråga som också fanns med i den nya ADB
strategin som DATASAM utarbetat. Det betonades kraftigt att ut
vecklingen aven anmälansrutin var av största vikt för polisen. Det
nya projektet som syftade till att lltarbeta ett system för anmälning
kallades Rationell AnmälansRutin (RAR) startade i juni 1986, alltså
endast drygt ett år efter misslyckandet med ARP-A80. En anmärk
ningsvärd sak är att man i den första projektrapporten inte nämner
ett ord om Sll1 föregångare utan tvärtom tycks starta "från noll".
Efter sex och ett halvt års utvecklingsarbete inklusive förseningar
testades RAR i Huddinge polisdistrikt. Via PC skrevs anmälningar
na in direkt i datorn av poliserna. RAR-projektet hade då sysselsatt
20-25 polisanställda på heltid samt konsulter från databranschen.
Projektet beräknade man avsluta vid halvårsskiftet 1992. En kost
nadsberäkning som gjordes av databyrån på RPS uppskattade att
det kostat ca 28 miljoner kronor (polistidningen nr 2 1992). Ett
problem var att RAR-systemet passade för PC-datorerna medan de
beställda Unisys-terminalema var aven annan typ som arbetade
mot RPS stordatorer. För att söka i de centrala registren användes
terminalerna och för att skriva in anmälan användes persondato
rerna. Misstagen med ARP-A80 projektet, inköpet av Unisys
terminalerna och ADB-strategin som inte fick genomslag har gjort
att åttiotalet har kallats för datoriseringens förlorade decennium i
polisel1 (RRV 2000:8).

RAR-systemet fick emellertid genomslag i polisens arbete och
infördes i allt fler myndigheter. Trots att vissa detaljer fick kritik var
de flesta användarna positiva (poliscldningen nr 2 1992). Förutsatt
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att statsmakterna beviljade medel planerades att spridning skulle ske
till samtliga polismyndigheter under 1992-93 (RPS-rapport 1990:5,
Svensk polis nr 1 1992). När RRV gjorde en kvalitetsgranslrning av
RAR-systemet konstaterades att de flesta var nöjda med systemet
och tyckte att det underlättade arbetet, men att förvaltningen av sy
stemet var bristfålligt och som RRV uttryckte det hade karaktären
av ständiga "adhoc-insatser" (RRV 1994:35). Systemet fanns då i 16
län och beräknades vara fullt utbyggt under 1996.

Arbetet med att återta kontrollen över polisens datautveckling
efter "det förlorade decenniet" bestod i att man utarbetade en ny
datastrategi kallad "öppna system". Denna strategi utgick från
Statskontorets handbok med fastställda standarder för datautveck
ling och upphandling och antogs av RPS styrelse i juni 1990
(Svensk polis nr 1 1992). RPS tog också fram fem handböcker som
beskrev hur polisens IT-verksamhet skulle bedrivas. De fem hand
böckerna handlade om projektarbete, systemutveckling, teknik,
förvaltning och säkerhet (Svensk polis nr 6/7 1993). I Svensk polis
menade man i en ledarartikel att polisen var på väg in i IT-världen.

"Den informationsteknologiska utvecklingen fortsälter i accelererande takt att
färändra villkoren fär individer och samhälle. Kommunikationerna mellan
människo0 färetag och organisationer rusar numera fram i elektroniska nät
verk, såvälpå stora motorvägar som på små lokalgator. "

Det konstaterades att polisens inträde hade påbörjats. En lätt kritik
kunde också skönjas om bristande samordning i utvecklingsarbetet
av nya system (Svensk polis nr 12 1994).

Administration i polisarbetet

Administrationen i polisarbetet genomgick förändringar under för
sta delen av nittiotalet. Utvecklingen av RAR-systemet för anmäl
ning fick direkta återverkningar för hur man genomförde doku
mentationen av ärenden. I RRV:s kvalitetsgranskning av RAR
genomfördes en stor enkätundersökning bland användarna av sy
stemet som visar dess roll i polisarbetet. Bland ordningspoliserna
svarade 73 % att de använde systemet dagligen och 36 % upplevde
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att det gick fortare att s1criva in anmälningar, medan endast 12 %

ansåg att de fått mer tid över till polisarbete (RRV 1994:35, bilaga
6). En annan stor förändring som påverkade polisarbetet var orien
teringen mot ett nytt sätt att bedriva polisarbete - det problemori
enterade polisarbetet och dess organisatoriska förutsättning närpo
lisen.

Nå'rpolisreformen

Då polisorganisationen liksom övriga statsförvaltningen befann sig
i en situation där man från statsmakternas sida satt stopp för höjda
anslag och expansiol1 av verksamheten, riktades ett allt större in
tresse mot hur man skulle kunna förändra metoder och arbetssätt.
Inom det polisiära området fanns det sedan några år en internatio
nell trend att förändra polisverksamheten mot förebyggande insat
ser. Polisforskningen hade också visat att det inte fanns något sam
band mellan en ökning av polisstyrkan och minskad brottslighet
(BRÅ 1999, 2000, 2001). Framför allt i USA hade det utvecklats en
kriminologisk filosofi omkring hur man skulle komma till rätta med
brottsligheten. Konceptet kallades "Community Policing", "Neigh
bourhood Policing" eller "Problemoriented Policing", och handla
de om att polisen bättre behövde analysera orsaker och mönster
bakom olika typer av brott och sedan skräddarsy lösningar. Detta
angreppssätt skulle göra polisarbetet mer effektivt. I grunden låg en
stor omorientering från det traditionellt reaktiva och repressiva po
lisarbetet till ett proaktivt och preventivt angreppssätt.

Från politiskt håll fanns sådana signaler redan i polisreformen då
man decentraliserade verksamheten och införde en funktion för
analys och planering i varje distrikt. I Polisberedningen betonades
också att kontakten med och önskemålen och behoven från all
mänheten i allt större utsträckning skulle styra polisarbetet (SOV
1985:62). I beredningen poängterades att samspel, synlighet och
service var tre principer som skulle vägleda arbetet. I Polislagen och
Polisförordningen fanns dessa tankegångar med i portalparagrafer
(se kap. 5). Dessa tankegångar fanns konkret uttryckta i förnyelse
propositionen där det sades att man för att nå det kriminalpolitiska
målet att minska brottsligheten borde polisen ...



"... åka inriktningen mot brottsfärebyggande åtgärder. En stö"rre del av de tota
la polisresurserna bår tas i anspråk/är den preventiva verksamheten" (prop.
1989/90:155, s. 19).

RPS hade i sitt projekt "Polis-90" om framtidens polis och dess
målstyrning varit inne på liknande tankegångar (RPS rapport
1989:6). Sammantaget fanns det ett antal dokument, utredningar
och rapporter som betonade och förespråkade ett förändrat arbets
sätt för polisen (Lauren 1994). I regeringens regleringsbrev som an
gav inriktningen för polisväsendet det kommande budgetåret sades
att en större andel av polisresurserna skall gå till preventiv verk
samhet och att man skall vidta...

"... åtgärder somfrämjar en intensifierad verksamhet med områdes- eller kvar
terspoliser" (Statsliggaren 1991/92).

RPS jobbade aktivt för att lära sig mer om och föra lIt det pro
blemorienterade arbetssättet i polisorganisationen. Man skickade
bl.a. ut en bok till polismyndigheterna av "gurun" Herman Gold
stein som behandlade det problemorienterade polisarbetet (Svensk
polis nr 2 1992). De fyra manifesten var också en kampanj från
RPS sida att sätta fokus på vissa typer av brott och hur man skulle
arbeta mot dessa. RPS genomförde även studiebesök för att lära sig
de nya arbetsmetoderna. En tremannadelegation från RPS åkte till
USA för att studera utvecklingen och införandet av den samhälls
orienterade polisverksamheten Community Policing (CP) (Svensk
polis nr 6/7 1993).

1994 kan ses som ett märkesår för närpolisreformen. Då utkom
nämligen ett antal rapporter och skrifter som behandlade det nya
arbetssättet. Forskningsenheten vid Polishögskolan gjorde en fall
studie om det nya arbetssättet och attityden till detta vid IZatrine
holms polismyndighet (Lauren 1994). RPS gav samma år ut en
"idehandbok" om kvarters- och närpolisverksamhet. Boken var ett
tydligt exempel på RPS policyskapande inriktning. Den är fylld med
tips och ideer om hur polisen kan använda sig av det nya problem
orienterade arbetssättet. Fyrfårgsbilder visades på vänliga poliser
som småpratade med personal i kvartersbutiken eller träffade den
lokala invandrarföreningen (RPS 1994). Andra skrifter som publice-
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rades om problemorienterat polisarbete var en rapport från RPS av
Marie Torstensson och en bok av konsulten Anders Bauer.

I regleringsbrevet fick närpolisarbetet en stor plats. För budget
året 1993/94 hette det att: "Kvarterspolisverksamheten och nå'rpolisverk
samheten skall utvecklas och byggas ut väsentligt". Samarbetet med andra
såsom skola, social~änst och andra myndigheter och organisationer
betonades (Statsliggaren 1993/94). Aret därefter hade närpolisverk
samheten fått en egen rubrik under "mål, arbetsformer och resul
tat". Begreppet aUpolis användes, dvs. att utredningar också borde
göras av närpolisen (Statsliggaren 1994/95).

Organisatoriskt hände det inte så mycket förrän i mitten av nit
tiotalet trots de politiska intentionerna. En undersökning som
Svensk polis gjorde visade att det endast fanns 368 kvarterspoliser
vid 55 av myndigheterna 1992 (Svensk polis nr 5 1992). Den första
stora omorganiseringen som skedde i detta avseende var i Stock
holms polismyndighet som följd aven utredning som gjordes av
Olof Egerstedt 1993 på uppdrag av Länsstyrelsen.

Nya och tillkommande administrativa arbetsuppgifter

På många vis omvandlades polisen till en modern organisation un
der Björn Erikssons tid som rikspolischef. Några av de administra
tiva arbetsuppgifter som tillkom eller förändrades var att det rikta
des ett allt större fokus på lednings-, styrnings- och informations
frågor. Det modebetonade ordet management fick fåste i organisa
tiol1en. Mål- och resultatstyrning introducerades som ide under
denna period och ekonomistyrning fick allt större betydelse. I sam
band med detta ställdes allt högre krav på polisens ekonomi- och
budgetarbete. I polisarbetet tillkom den datoriserade anmälningsru
tinen som förvisso förenklade inskrivning avanmälningar, men
som inte sparade tid enligt användarna. Det problemorienterade
polisarbetet fick genomslag och närpolisreformen tillförde ett antal
administrativa arbetsuppgifter till polisarbetet. Detta arbetssätt
ökade planering, målsättningsarbete, analys, statistikanvändning och
uppföljning. Ett annat område som fick ökad aktualitet var det in
ternationella arbetet.
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Det internationellapolisarbetet

I början av nittiotalet kom frågan om en svensk EG-anslutning allt
högre upp på dagordningen. I polisen hade man tillsatt en EG
expert vid RPS för att följa vad frågorna kunde innebära för poli
sens del. Samtidigt utreddes formerna för ett europeiskt polissam
arbete under namnet EUROPOL som i första hand var ett system
för informationsutbyte (Svensk polis nr 3 1992). Avdelningen för
internationella frågor inom RPS, internationella sekretariatet, fick
fler arbetsuppgifter i samband med den tänkta EG-anslutningen,
och man förutsåg en stor expansion inom det internationella områ
det för polisens del framöver (Svensk polis nr 8/9 1993). Man pla
nerade att all personal inom polisen skulle få information och ut
bildning om de internationella frågorna. De som skulle svara för
denna information var ett ~ugotal s.k. EG-korrespondenter som
utsetts bland polischeferna ocl~ fått en särskild utbildning. Interna
tionella sekretariatet rekryterade också en yrkescliplomat för att få
kompetens på förhandlingsområdet. Vid folkomröstningen om ett
ED-medlemskap fick ja-sidan majoritet för ett inträde, vilket ledde
till att Sverige formellt anslöts till EV den 1 januari 1995. Då blev
polisen automatiskt också medlem i EUROPOL, det europeiska
polissan~arbetet (Svensk polis nr 12 1994).

Rationalisering och ekonomisk kris

Förändringarna i polisens administrativa arbete var således stora
under första halvan av nittiotalet. En uppgift för Björn Eriksson
hade varit att återställa förtroendet för polisen. I linje med detta vil
le Svenska polisförbundet uppvärdera polisyrket och krävde en rejäl
löneökning för de anställda. Många kommer säkert ihåg den inten
siva kampanjen i avtalsrörelsen 1989/90 där Polisförbundet krävde
15.000 i ingångslön för poliserna (polistidningen nr 10 1989). Ar
betsgivaren å sin sida hade förnyelsearbetet och rationaliseringar att
tänka på. En lösning som förenade parternas olika intressen blev att
sluta ett särskilt avtal om "rationalisering och löneutrymme i vissa
fall för RPS, den lokala polisorganisationen och SI<L". RPS fick i
uppdrag att ansvara för beredning och administration av detta avtal.
Avtalet innebar att man skulle belöna lokala åtgärdsförslag för att
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förbättra polisväsendet. IZortfattat uttryckt skulle poliserna få högre
lön om man kom med rationaliseringsförslag som skulle effektivise
ra arbetet. RPS tillsatte en partssammansatt grupp som i en skrivel
se begärde in reformprogram från polismyndigheterna, RPS och
SKL (RRV 1992).

Rationaliseringsgruppen godkände samtliga polismyndigheters
reformprogram, vilket gav 500 kr i månaden för poliser och 300 för
den administrativa personalen. Det konstaterades att förändrings
viljan och möjligheterna att rationalisera verksamheten var stora
(svensk polis nr 1 1991) Rationaliseringsavtalet utvärderades av
RRV som konstaterade att det visserligen lett till förändringsmed
vetenhet och resursmedvetenhet i myndigheterna, men att det inte
lett till några särskilda rationaliseringar (RRV 1992). Den visade
förändrings- och resursmedvetenheten från rationaliseringsavtalet
skulle visa sig vara en tillgång. På hösten 1992 slöt regeringen en
krisuppgörelse med oppositionspartierna om ett omfattande spar
program. På Justitiedepartementets område skulle 500 miljoner spa
ras på fem år och merparten av dessa besparingar föll på polisen.
Det var främst två frågor man siktat in sig på som skulle uppnå
dessa sparmål. Dels skulle man övergå till studiemedelsfinansiering
för aspiranterna vid 'Polishögskolan, dels en rationalisering av di
striktsindelningen (Svensk Polis nr 11 1992). Länsstyrelserna fick i
uppgift att rationalisera polisverksamheterna samtidigt som de fick
befogenhet att besluta om indelningen av polisdistrikt i sina län
(polistidningen nr 6 1993). Bl.a. på grund av besparingskraven slo
pade man också den s.k. treårsprövningen i den nya budgetproces
sen (Statsliggaren 1993/94).

En utredning som gjordes på uppdrag av Länsstyrelsen var den
s.k. Egerstedtska organisationsutredningen om Stockholms polis
myndighet 1993 (Länsstyrelsen i Stockholm 1993). Det var Olof
Egerstedt, statssekreterare i Justitiedepartementet och sedan över
direktör i RPS, som föreslog en organisation med åtta polisdistrikt i
en och samma myndighet. I förslaget ingick också en organisation
som var anpassad till närpolisarbetet. Detta var första gången som
närpolisiden fick en konkret organisatorisk struktur kopplad till sig.
I det Egerstedtska förslaget sammanföll på detta vis besparingarna
med distriktssammanslagningar med närpolisreformen. Svensk po
lis rapporterade i decembernumret att distriktssammanslagningar
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pågick i landet som följd av rationaliseringsarbetet (Svensk polis nr
12 1993). Den 1 juli 1994 var antalet nere i 70 (Svensk polis nr 6/7
1994) och den 1 juli 1995 hade antalet myndigheter minskat till 49
(Svensk polis nr 8/9 1995).

Den tredje perioden i polisens administrativa utveckling kan be
skrivas som "upp som en sol och ned som en pannkaka". De första
åren av nittiotalet seglade RPS och polisen i medvind. Man tilldela
des mer resurser och höll en hög profll i kriminalpolitiska frågor.
Björn Eriksson blev ett välkänt ansikte i media som företrädare för
polisen, och man gavs högt förtroende av medborgarna i mätning
ar. Men medvinden vände när polisen ställdes inför stora bespa
ringskrav under den andra delen av perioden. Antagningen till Po
lishägskolan stoppades och antalet polisen minskade som följd av
detta, samtidigt som flera ansåg att den nyligen genomförda närpo
lisreformen var på väg att haverera. I detta läge blev det nödvändigt
att sanera polisens ekonomi och öka den centrala styrningen av po
lisorganisationen.
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Kapitel?

Den styrda polisen, perioden 1997-2003

RPS och polisens organisering

Sten Heckscher efterträdde Björn Eriksson som rikspolischef.
Heckscher var socialdemokrat och hade nära och goda kontakter i
kanslihuset efter många år i Justitiedepartementet, generaldirektör
för Patent- och registreringsverket och näringsminister. Den vikti
gaste frågan för Heckscher efter tillträdet var den kärva ekonomis
ka situationen för polisen (Svensk polis nr 3 1996). Han hade också
en absolut ståndpunkt om polisens skyldighet att anpassa sig till
statsmakternas beslut. Kontrasten med företrädaren är uppenbar.
Om Björn Erikssons uppgift som rikspolischef varit att återupprät
ta förtroendet för polisen och föra dess talan mot regeringen, var
Heckschers uppgift att strama åt och stärka den politiska styrning
en.

En av de första insatserna för att få ordning på polisens pengar
var att minska personalen. RPS gjorde bedömningen att 1100 per
soner måste sägas upp. Man ansåg att behovet av annan personal
på sikt skulle komma att minska p.g.a. ökat ADB-stöd och föränd
rade administrativa rutiner (prop. 1996/97:100). Begreppet "budget
i balans" återupprepades för att visa vilket mål som stod i fokus.
Polisen hade tidigare regelmässigt överskridit budgeten enligt logi
ken att verksamheten var så viktig att den måste få kosta. Heck
scher deklarerade att det var nog med överskridanden och att även
polisen i fortsättningen måste anpassa sig till de politiska beslllten.
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Styrningsfrågorna blev viktigare i strävan efter att få ordning på po
lisens ekonomi. Heckscher menade att det var realistiskt att räkna
med ytterligare besparingar (Svensk polis nr 3 1996). Frågan var om
det fanns tillräckliga styrmedel för RPS: fördelning av pengar, till
syn och inspektion, revision, dialog med länspolismästare ocl1
kompetens som gav efterfrågan på RPS tjänster (Svensk polis nr 3
1996). Den ekonomiska återuppbyggnaden betecknades som "Ske
de Ett" och "Skede Två" var att ägna sig åt verksamheten. Några
saker som skulle prioriteras var att bli bättre på att utvärdera verk
samheten, utveckla chefs- och ledarskapet, arbeta mer med kompe
tensutveckling och att inte tappa greppet om ekonomin (Svensk
polis nr 1 1998).

En stå'rkt rikspolisstyrelse

Regeringen uppdrog åt en särskild kommitte att utreda frågan om
hur styrelseorganisationen skulle se ut i polisväsendet (SOU
1998:74). Problemet ansågs vara att det fanns en "dubbelstyrning" i
och med att länsstyrelserna var högsta polismyndighet i länet sam
tidigt som länspolismästarmodellen slagit igenom så att polismyn
digheterna sammanföll med länen. Det fanns alltså två styrelser
med likartad funktion för samma myndighet. Polisledningskommit
tens förslag var att avskaffa Länsstyrelsens roll i polisen, vilket ock
så beslutades av riksdagen. Detta, menade man, innebar nya och
utökade uppgifter för RPS. Det behövdes ett starkare RPS för att
hantera den nya organisationen, eller som rikspolischefen skrev i
Svensk polis:

"Det är ett uttryck fär ett modernt sätt att leda och innebär stö'rre mÖjligheter
fär RPS att verkaflexibelt och effektivt" (Svensk polis nr 12 1998).

Några förändringar som stärkte RPS roll var att man nu ensam ut
övade tillsyn över polisverksamheten inom organisationen. RPS
fick också i uppdrag att utveckla och precisera statsmakternas mål
för verksamheten och gavs en större föreskriftsrätt. RPS fick även
rätten att utse de flesta polischefer (Svensk polis nr 12 1998). För
ändringarna innebar att RPS styrning av polismyndigheterna ökade.
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Till!yn och inspektion

Ett område som utvecklades var RPS tillsyns- och inspektionsverk
samhet. Detta var följden av att Länsstyrelsens roll försvann samt
inte minst som en följd av införandet av mål- och resultatstyrning
en i polisen. Enligt instruktionen skall RPS i sin tillsynsverksamhet
över polisväsendet svara för att de prioriteringar och riktlinjer som
riksdagen och regeringen lägger fast för polisverksamheten förmed
las till polisorganisationen och genom bl.a. metodutveckling och
tillsynsverksamhet verka för att de får genomslag i polisarbetet (SFS
1989:773) Tillsynen utövas genom resultatclialoger, inspektioner
och internrevision. Inspektionerna har blivit ett allt viktigare verk
tyg för att styra verksamheten (Svensk polis nr 2 1997).

Det fmns en särskild enhet inom RPS för tillsynen. Den består
av fem personer, men kallar kontinuerligt andra anställda, samman
lagt ungefår ett hundratal personer årligen, för att få experthjälp vid
t.ex. inspektioner. Det förekommer olika slags inspektioner, s.k.
rikspolischefsinspektioner som är en generalgenomgång aven
mynclighet som genomgått ett antal inspektioner på flera områden.
Den hålls av rikspolischefen eller överdirektören, därav benäm
ningen. Andra inspektioner är temainspektioner som ser över en
specifik fråga och följer upp den över hela landet (SOU 1998:74).
Ett hundratal inspektioner görs om året, vilka protokollförs och
skickas till Justitieombudsmannen GO) och Justitiedepartementet
för kännedom. RPS kan sedan kräva åtgärder eller komplettering
från myndighetens sida (Svensk polis nr 2 1997).

Tillsyn sker också genom de resultatclialoger som förs inom ra
men för myndighetens mål- och resultatstyrning. Resultatclialogerna
har utvecklats så att de blivit ett slags allmänna uppföljningssarntal
om myndigheternas verksamhet med utgångspunkt i den nationella
resultatmodellen. Vid dialogerna deltar rikspolischefen eller överdi
rektören med anställda från olika arbetsenheter på RPS och respek
tive myndighetschef med medarbetare.

Ett tredje inslag i tillsynsarbetet är internrevisorns granskning.
Internrevisionens uppgift är att granska den interna kontrollen och
styrningen samt granska hur myndigheterna fullgör sina redovis
ningsskylcligheter. Internrevisionens tillsynsarbete under år 1997
rörde bl.a. polismyndigheters utnyttjande av medel för bekämpning
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av ekonomisk brottslighet och införandet av nya ekonomi- och lö
nesystem.

Fö·reskriftsråtten ö·kar

Till RPS uppgifter hör att utfårda allmänna råd om polisverksamhe
ten i den utsträckning detta behövs för att uppnå planmässighet,
samordning och rationalisering av polisens arbete (SFS 1989:773).
Dessa rör bl.a. ekonomiadministrativa och personaladministrativa
rutiner, förbindelse~änst och larmrutiner, och även i andra särskilt
angivna fall. Det har förutsatts att RPS iakttar återhållsamhet när
allmänna råd om polisverksamhet utfårdas på områden som i första
hand är de lokala och regionala medborgarstyrelsernas ansvar.

Länspolisorganisation och närpolis

När polismyndigheten i Västerbottens län bildades den 1 juli 1998
var polisens organisation med länspolismyndigheter fårdigutbyggd
(Årsredov. 1998). Antalet polismyndigheter hade då minskat från
118 vid förstatligandet till 21. Länspolismyndigheterna var i sin tur
organiserade i ett varierande antal närpolisdistrikt. Närpolisorgani
sationen som började byggas ut i mitten av nittiotalet hade pro
blem. Det fanns inte de personalresurser som krävdes för att be
manna närpolisstationerna och arbeta efter närpolismodellen. Det
var besparingskraven och stoppet för antagningen till Polishägsko
lal~ som gjorde att poliserna minskade i antal. Följden blev att allt
fler närpolisstationer stängdes och slogs ihop. Istället för tanken
om att närpolisen skulle bli ett nytt slags kvarterspolis utgör idag
ofta hela kommuner ett närpolisområde. Mellan 1996 och 1999
minskade antalet närpolisområden från 480 till 360, för att idag vara
nere i ca 280 (BRA 2000, polisens hemsida). Antalet närpoliser var
1999 ca 6400 eller ca 40 % av det totala antalet poliser (BRA 2000).

När det gäller organisationsstrukturen inom polisväsendet är
den senaste diskussionen hur polismyndigheterna skulle kunna
samordna sig över länsgränserna. Denna diskussion förs under be
greppet "En nationell polii'. Denna diskussion tog form som en
konsekvens av kravallerna och polisinsatsen vid EV-mötet i Göte
borg 2001 och utredningen som följde på detta, den s.k. Göte
borgskommitten (SOV 2002:122). I<ommitten riktade kritik mot
polisens samordning och planering inför polisinsatsen under topp-
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mötet och kopplade samman dessa med andra allvarliga händelser
som krävt stora polisinsatser. Detta, menade man, tydde på grund
läggande strukturella problem inom den svenska polisen (ibid, s.
32).

Arbetet med en nationell polis tar sig uttryck i att man försökte
samordna vissa funktioner mellan myndigheterna. I årsredovisning
en för 2003 sägs att "det är verksamhetens krav, inte organisationens utse
ende, som skall vara avgö"rande flir hur verksamheten bedrivs" (Årsredov.
2003 s. 53). Funktioner som anges är bl.a. gemensam drift- och
teknikorganisation inom IT-området, en gemensam telefonilösning
och gemensamt telefonnummer till Polisen (polisens kontaktcent
rum), utredning av styrning och ledning av den yttre verksamheten,
översyn av traflk- och kriminalpolisiära frågor, utveckling och sam
ordning av ekonomi- och personaladministrativa funktioner samt
lltbildningsfrågor.

Ekonomi och budgetarbete

RPS hade påbörjat sitt arbete med att införa mål- och resultatstyr
ningen ll10m polisen, men arbetet gick trögt. RRV genomförde en
granskning som ett led i sin effektivitetsrevision av polisen 1995 då
man undersökte införandet av styrmodellen och hur RPS utveck
lingsarbete bedrevs (RRV 1996:11). RRV konstaterade att de flesta
länen inte levde upp till de krav som kunde ställas på en fungerande
mål- och resultatstyrning (ibid, s. 11), och att det var nödvändigt
med en fortsatt utveckling. RPS hade också fått kritik av RRV för
sina årsredovisningar (se kap. 6).

Det fanns ingen utarbetad generell modell för mål- och resultat
styrning som alla myndigheter kunde implementera. Dessutom va
rierade ekonomistyrningskompetensen och intresset för systemet
mellan olika myndigheter. Därför, tillsammans med det faktum att
systemet passade olika bra för olika verksamheter, skilde sig till
lämpningarna av mål- och resultatstyrningen åt i myndigheterna.
För polisens del blev de viktigaste ingående delarna av systemet re
gleringsbrevet, den nationella resultatmodellen och årsredovisning
en, och senare även resultatdialogerna. Längre ned i organisatiol1en
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omsattes mål och prioriteringar till verksamhets- och handlingspla
ner.

En utvecklad mål- och resultatstyrning

Som vanligt hade en projektgrupp tillsatts för att arbeta med ut
vecklingen av mål- och resultatstyrningen. Projektgruppen för ut
veckling av resultatstyrning och resultatkultur startade 1994 med att
försöka hitta en modell för resultatinformation som skulle vara re
presentativ för polisen. Gruppen permanentades som en enhet un
der ekonomibyrån på RPS och fick ansvar för utvecklingen av mål
och resultatstyrningen. Projektgruppen var ett direkt svar på ett
specifikt uppdrag som angavs i regleringsbrevet för 1994/95. Där
stod under en särskild rubrik "mål och uppföljning" att RPS skulle
fortsätta arbetet med att utveckla ett system för målstyrning och re
sultatuppföljning inom polisen. Detta är första gången som be
greppet målstyrning används i samband med polisverksamheten.
Det anges att man skall sätta upp verksamhetsrnål i myndigheterna
och att en uppgift för RPS bör vara att överföra riksdagens och re
geringens mål till operativa och uppföljningsbara måL Man skulle
också ta fram enhetliga resultatmått (Statsliggaren 1994/95). I
samma regleringsbrev fanns det 15 miljoner kronor avsatta för ut
veckling och utbildning i fråga om ekonomi- och personaladminist
ration (ibid, s. 21). Förutom de centrala resultatstyrningsprojekten
pågick ett antal projekt ute i myndigheterna.

RPS externrekryteracle en person som skulle driva detta arbete,
Kjell Elefalk, som närmast kom från Nordiska rådet. Elefalk och
hans kolleger utarbetade det som kom att kallas den nationella re
sultatmodellen innehållande 107 olika mått av olika karaktär. Mes
tadels var måtten statistiska uppgifter om brottsruvåer som redovi
sades i polisens anmälansrutin. Resultatmodellen hade förutom en
redovisande funktion även en funktion som underlag till en fördel
ningsmodell för anslagen till landets polismyndigheter. Grunden i
polisens version av mål- och resultatstyrning blev den nationella re
sultatmodellen.

Avsikten med modellen var att varje my11clighet skulle rapporte
ra in ett antal nyckeltal eller statis'tikuppgifter enligt resultatmoclel
lens krav. Dessa uppgifter ansågs spegla polisverksamheten på ett
relevant sätt. Uppgifterna var sedan tänkta att användas som ana-
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lysunderlag och underlag till polisens årsredovisning. Det fanns en
hel del kritik mot modellen som gick ut på att den inte tog hänsyn
till vare sig de lokala problemen eller variationen över landet. Dess
utom ansågs den inte styrande utan sågs som en ren uppföljnings
modell.

'Jag tycker att den information som kommerfram i den nationella resultatmo
delIen är något slags skelett som man faktiskt måste hänga på lite mera klitt
och blod" (Toni Demitz-Helin).

"Det är inget fel på måtten, det är inte så, men det är fragmentariskt och
hemskt konstigt. Dessutom är det storafelet att det är internstatistik, man .[)Is
selsätter sig bara med statistikfrån den egna myndigheten" (Kjell Elefalk).

Resultatmodellen presenterades för cheferna inom polisen på polis
chefskonferensen 1995. Elefalk och hans kolleger reste landet runt
och försökte övertyga poliserna om att detta var en användbar mo
dell (Svensk polis nr 4 1995).

''Arbetet med det har varit det mest omsorgsfulla någonsin. Det var många
hundra som deltog. Det var den stiirsta jdrankringsproceduren någon har gjort
på ett sådant här .rystem säkert i Sverige. Vi reste runt som galningar. Det
nådde ändå inte ut och det å"r det som avglir" (Kjell Elefalk).

En annan modell som prövades var länsspecifika resultatkontrakt
som skrevs mellan två parter som gick ut på att beställa och betala
för givna resultat. Östergötlands polismyndighet blev försökslän för
dessa resultatkontrakt. I<jell Elefalk menade att en intressant effekt
redan uppnåtts med kontrakten, att Sverige äntligen kunde visa upp
en metodik som tidigare prövats på liknande sätt i Finland, Belgien,
Kanada, Nya Zeeland och från 1996 i Norge (Svensk polis nr 3
1996).

Resu!tatdia!oger

Efter RRV:s kritik mot polisens mål- och resultatredovisning (RRV
1996:11) och den interna kritiken mot den nationella resultatmodel
len utvecklades och infördes ett system med resultatdialoger. Tan
ken med dialogerna var att de skulle vara ett dynamiskt styrande in-
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slag i mål- och resultatstyrningen. Istället för att endast redovisa
myndighetens resultat i siffror skulle en diskussion om vad dessa
siffror innebar föras. Som inslag i mål- och resultatstyrningen i po
lisen har dialogerna blivit allt viktigare och mer prioriterade. Dialo
ger förs på alla nivåer från Justitiedepartementet och stegvis nedåt i
hierarkin. För dialogen mellan departementet och RPS fmns en
formaliserad anvisning om hur denna skall gå till.

I polismyndigheterna genomförs clialogerna två gånger per år.
Den ena dialogen förs mellan representanter för RPS och myndig
hetsledningen. Ofta är det rikspolischefen själv som håller dialogen
utifrån den nationella resultatmodellen, men ibland har överdirek
tören ansvaret för detta. Den andra dialogen förs mellan länspolis
mästaren och de chefer som fmns i myndigheten, polismästare och
avdelningschefer. Frågeställningarna som diskuteras utgår från en
mall som skickats ut till respektive avdelning. Förberedelsen för
dialogen med RPS inleds ungefär ett halvår innan då man från eko
nomiavdelningen skickar ut dokument som visar vilka specif1ka frå
gor som rikspolischefen förväntas ta upp. Som resultat av dialoger
na kan uppdrag lämnas ut på saker som myndigheten eller avdel
ningen skall åtgärda eller redovisa. Dialogerna och uppdragen upp
levs i organisationen som ett starkt styrmedel.

"Det hår är som det ser ut idag mycket mer styrande ån verksamhetsplanen "
(Evy Aström).

'Jag tycker att om det är högste chefens vilja att vi ska titta på det här så kan
man inte bortsefrån det. Jag tycker det är mycket styrande" (Lasse Sjögren).

Arbetet med dialogerna och förberedelserna för dem är omfattan
de.

"Det ä"r en stor affä"r att skicka ut, det tar en månads arbetstid två gånger om
åretfdr de två i toppen och då måste det riggas på ettpraktiskt så"tt som är ef
fektivt. Vid de här mötena brukar de också anvä"nda kvällar och mellanlig
gande dagarfdr aktiviteter ute i myndigheterna" (Mats Öhrsttöm).

Det fmns en uppfattning om att mål- och resultatstyrningen i poli
sen drar in allt fler i arbetet med att redovisa och diskutera mål, och
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att fler dokument produceras. N edan följer några intervjucitat som
visar konsekvenser av styrmodellen:

"Det å'r väldigt mycket information vi måste håmta in fdr detta. Mycket upp
gifter och den som vill ha mycket uppgifter vill ha mer. Och kraven från reger
ingen kånns som de ö'kar och våra huvudmän fdrefaller. . :jag tror inte de upp
fattar det på det här såttet men de år mer och mer deta!Jerade och det skapar
administration" (Hans Karlsson).

''Man kan visa på tjocka planer och papper - det är enormt. ..Fiir Malmö:·
verksamhetsplan) resultatdialoger (visar). Nog å'r det viktigt men man bortser
från vad det hå'r tarfrån det direkt operativa. Då årfrågan: å'r det inte opera
tivt? Men det drarJ'u in en massa folk som planlägger osv. Om man skulle
giJ'ra en kartläggning av vad alla Sveriges poliser gö'rJust nu i denna minut så
skulle det inte vara många som är ute... " (Matts Dahlberg).

"Det ärJU sånt som kräver administration också) den här hanteringen. Det är
JU inte så enkelt som att säga att nu ska viJo/ja upp här och sen så vet man
precis hur det ska gå till Man harJU Jo'rsö'kt att utveckla det här hela tiden
också. Det här med målstyrning å'rJU inte så himla enkelt egentligen" (A-G
Johansson).

''Mycketpappersvärld år det) mycketpapper å'r det som skrivs som ingen låser.
Någonstans tar det stopp på mellannivån " (Låtta Ek).

"Detproducerar hyckleri och liJ'gner och sånt dä?) folk somfyller iformulär och
sånt. Det producerar en byråkrati som .ryssIar med det här. Det går åt 200
årsarbetskrafterJo'r att samla in alla de hå'r siffrorna. MenJag mena?) det å'rJU
en pappersvå'rld som snurrarJo'r sig" (I<jell Elefalk).

Den senaste förändringen som gäller uppföljningsarbetet är att man
ersatt de årliga buclget- och resultatclialogerna med en planeringsdi
alog. Planeringsdialogen skall hållas vart tredje år med polismyn
digheterna, Rikskriminalpolisen och SKL med start 2004. Denna
förändring är ett svar på kritiken som resultatdialogerna fått, att re
sultaten av dessa inte stått i rimlig proportion till allt arbete som
lagts ned på dem (Svensk polis 030226, Internetupplaga). Dessa
dialoger skall kompletteras med arbetsmöten och temadagar de år
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då planeringsdialogen inte hålls. Då skall man mer i detalj gå ige
nom myndigheternas situation.

Personalarbete

Personalarbetet präglades av uppsägningar av civilanställd personal
som genomfördes under 1997-98. Totalt sades ca. 1200 personer
upp varav nästan 500 i Stockholms polismyndighet. En annan för
ändring som skett är att personalarbetet inom polisen successivt
vidgats från att vara ett administrativt arbete för anställning och lö
neutbetalning till att bli ett strategiskt område som hanterar perso
nalens hela situation - från personaladministration till human reso
urce management. I den senaste perioden har frågor om arbetsmil
jö, chefsförsörjning och samverkan särskilt uppmärksammats. När
RPS genomförde arbetsgivardagar 2001 med föreläsningar och se
minarier i olika ämnen var samverkan, kompetensförsörjning och
arbetsmiljö tre genomgående teman. Ett stort antal chefer på alla
nivåer inom polisen deltog i dessa (Årsredov. 2001).

Uppsägningarna

I början och mitten av nittiotalet drabbades polisen av stora bespa
ringskrav. Bakgrunden var att polisens budget befann sig i rejäl
obalans. Eftersom personalkostnaden är den största kostnadspos
ten hade man bestämt sig för att skära ned på personalstyrkan.
Varslen om uppsägningar kom för många som ett brutalt uppvak
nande till den ekonomiska verklighet som statsförvaltningen tving
ats anpassa sig till. Historiskt hade polisens resurser och anställ
ningar varit ett skyddat område. Av politiska skäl gick det inte att
säga upp poliser. Justitieministern gjorde tidigt i processen ett utta
lande som gick ut på att poliser inte skulle sägas upp vilket bakband
polisen i förhandlingarna. Från både facklig, politisk ocl1 polisled
ningens sida konstaterade man att det var gruppen civilanställda
som varslen skulle gälla. Vissa civilanställda, s.k. civila specialister,
undantogs från varslen då de betraktades som mer kompetenta eller
hade känsligare funktioner inom myndigheten. Profilen på den per
sonal som kom att varslas var att de i allmänhet hade lägre utbild
ning och utförde allmänna administrativa uppgifter. Några exempel
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är personalrapportörer, vaktmästare och expeditionspersonal. I
myndigheterna gick de flesta under beteckningen övrig personal.
Under perioden från det att varslet lades till att man sade upp per
sonal försvann en del anställda bl.a. på grund av förtidspensioner
och att några sökte sig andra arbeten på egen hand.

Efter uppsägningarna omfördelades en stor del av arbetsuppgif
terna inom organisationen mellan personalgrupper. En konsekvens
blev att poliser fick delta i det myndighetsinterna arb'etet som en di
rekt följd av att man sagt upp civilanställda. Poliser sattes också in
för att utföra civilanställdas uppgifter som t.ex. post och hittegods.
Andra exempel var arrestantbevakning, receptionstjänst, passkon
troll, fordonsskötsel, vaktmästeriuppgifter, utredningar av parker
ingsärenden samt enklare brottsutredningar. I en artikel i Svensk
polis angavs att tolv heltidsanställda poliser delade ut internposten i
Stockholm. 415 timmar/vecka krävdes för detta jobb enligt en
rundringning till samtliga polismästardistrikt i länet (Svensk polis nr
1 1999). En annan konsekvens var att kontorsarbetet omfördelades
så att varje handläggare fick utföra hela ärendeprocessen "från ax
till limpa", som en intervjuperson uttryckte det. Konkret uttryckt
innebar det sådant arbete som utfördes av sekreterare och assisten
ter som skrivarbete och kopiering. En stor förändring som många
vittnar om är att de personer som skrev ut bandförhör försvann,
vilket fick till följd att poliserna själva fick skriva ut förhören.

Arbetsmi!jö~ chefsfo'rsä1]ning och samverkan

Arbetsmiljöfrågorna inom polisen har fått en allt större plats och
uppmärksammats efter flera allvarliga händelser. Särskilt dödsskjut
ningarna av två poliser i Malexancler 1999 anges som en orsak till
detta (Arsredov. 1999). När det gäller arbetsrelaterade sjukdomar
ligger polisen i topp i Arbetsmiljöverkets statistik (polisförbundet).
Satsningen på samordning av arbetsmiljöarbetet inom Polisen har
bl.a. resulterat i att former har utvecklats för att ta fran1 gemensam
arbetsskade-, tillbuds- och sjukfrånvarostatistik. Man har skapat en
gemensam arbetsmiljöutbildning för polisen och fördjupat informa
tionsutbytet inom arbetsmiljäområdet via polisens intranät (Intra
Polis). RPS gav också i ökad utsträckning konsultativt stöd inom
arbetsmiljöområdet (Arsredov. 2001). I årsredovisningen för 2002
konstaterades att de flesta myndigheterna hade dokument som re-
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glerade det systematiska arbetsmiljöarbetet och uppgiftsfördelning
en inom arbetsmiljöområdet (Arsredov. 2002).

En viktig del av arbetsmiljön är arbetstidens förläggning. Polisen
fick kritik för att man inte arbetade på tider när det som mest be
hövdes (RRV 1996). RRV menade också att arbetstidens förlägg
ning utnyttjades för att skapa längre ledigheter. Som svar på denna
kritik infördes s.k. periodplanerad arbetstid som innebär att arbets
tiden planeras i perioder om vanligtvis 4-6 veckor. Utgångspunkten
var att arbetstiden skulle vara anpassad till verksamhetens krav och
att den enskilde polisen skulle få ett ökat ansvar och inflytande över
sin arbetssituation. På myndighetsnivå delegerades även möjlighe
ten för parterna att sluta egna arbetstidsavtal i syfte att nå mer verk
samhetsanpassade arbetstidsregler (Arsredov. 1999). I polisens års
redovisning för 2002 konstaterades att så gott som alla myndighe
terna hade infört periodplanerad arbetstid, men att andelen poliser
som gör detta varierade kraftigt mellan dem (Arsredov. 2002).

Ett område som inte var nytt men som fick ökad uppmärksam
het i slutet av nittiotalet var ledarskapet inom polisen. Ett
ledarskapscentrum inrättades 1998 vid Polishögskolan för att
initiera och medverka till att genomföra olika kompetenshöjande
åtgärder för cheferna inom polisväsendet (Arsredov. 1998). En
förändring som gällde chefstillsättningen inom polisen var att man
tog bort kravet på juristexamen för polischefs~änster (prap.
1998/99:47). Det innebar att ledning och ledarskap sågs som en
särskild specialiserad aktivitet som nödvändigtvis inte behövde ha
sin grund i polisverl~saml1eten. Överdirektören på RPS menade att
utvecklingen av ledarskapet skulle vara en av de mest avgörande
framgångs faktorerna för att få en stärkt polisverksamhet på 2000
talet (Svensk polis nr 4 1998). Rikspolischefen sade i en ledarartikel
i Svensk polis att det ställdes andra krav på chefer inom polisen när
organisationen och omvärlden förändrades. Cheferna måste ha
kompetens inom fler områden än det juridiska (Svensk polis nr 11
1998). Under år 1999 inventerades polismyndigheternas behov och
möjligheter för ledarutveckling. Polismyndigheterna var involverade
i olika ledarskapsprogram med målet att skapa en gemensam
personalbank för framtida rekrytering av ledare. Samtliga
myndigheter angav att chefsförsörjningsprogram fanns och att
chefsutveckling prioriterades. Några myndig11eter angav att man
identifierat "chefsämnen" och att man särskilt eftersträvade fler
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och att man särskilt eftersträvade fler kvinnliga chefer (Arsredav.
1999).

RPS hade fått ett särskilt uppdrag med krav på återrapportering
av regeringen att redovisa sin kompetensförsörjning. I återrappor
teringen redogjordes för polismyndigheternas planer, åtgärder och
måluppfyllelse för kompetensförsörjningen, jämställdhetsarbetet
och hur den etniska och kulturella mångfalden skall ökas. Merpar
ten av polismyndigheterna uppgav att de utifrån en behovsinventer
ing hade eller höll på att ta fram kompetensplaner. Inriktningen i
planerna är i stort sett densamma i samtliga myndigheter. Där fanns
bl.a. verksamhetsanknuten utbildning t.ex. förundersökningar, po
lisIära, " förs tahandsåtgärderna" (anmälningsmottagning, k:ommuni
kation, dokumentation etc.). Arbetsrotation, praktik, auskultering,
projektarbete och nätverk angavs också som olika sätt för att uppnå
en ökad kompetens.

RPS och arbetstagarorganisationerna inom polisen ingick den 25
oktober 1999 ett samverkansavtal för utveckling av polisen. Syftet
med avtalet var att skapa en bättre och effektivare verksamhet ge
nom att de anställdas inflytande och delaktighet skulle öka. RPS
planerade stora utbildningsinsatser för att föra ut avtalet i polisor
ganisationen (Arsredov. 1999). Dessa genomfördes i arton myndig
heter året efter (Arsredov. 2000), och inom de flesta myndigheter
hade arbetsplatsträffar genomförts där alla anställda deltog (ibid).
På nationell nivå inrättades även en arbetsgrupp för att kartlägga
och stödja det lokala arbetet med samverkan (Arsredov. 2002). I
samverkan ingår att det systematiskt skall ingå utvecklingssamtal
mellan chef och medarbetare samt att regelbundna arbetsplatsträf
far genomförs (Sambandet nr 6 2001).

Dataarbete

Utvecklingen på dataområclet har beskrivits som snabb. Den admi
nistrativa databehandlingen (ADB) förbyttes till Informationstek
nologi (l1) någon gång i början av nittiotalet. Inom polisen menade
man att utvecklingen sedan åttiotalet varit explosiol1sartad (Svensk
polis nr 1 1996). För att hänga med "i framkant" inrättade RPS di-
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rektion två stabsenheter, en för den strategiska utvecklingen av IT
och en för utvecklingen inom racliokommunikationsområdet.

I början av nittiotalet lades en datastrategi fast i fem handböck
er: projekt-, teknik-, systemutvecklings-, förvaltnings- och säker
hetsl1andboken. Man konstaterade att de är rekommendationer
som inte har följts av alla län, vilket gjorde att vissa av dem skulle
komma att ges ut som föreskrifter eftersom det måste vara likfor
mighet inom polisväsendet (Svensk polis nr 1 1996). Överdirektö
ren vid RPS, Olof Egerstedt, menade att polisen måste följa med i
IT-utvecklingen och därför har ett arbete med att ta fram en ny IT
strategi initierats. Den gamla ADB-strategin hade blivit inaktuell
(Svensk polis nr 10 1997).

Internet

Ett stort problem med datautvecklingen i polisen var att utveck
lingen av datasystem och program hade bedrivits på många olika
håll utan samordning. Detta var en konsekvens av decentralisering
en av clataansvaret som skett i samband med polisreformen i mitten
av åttiotalet. Datautrustningen hade också blivit billigare och kun
skapen ökade, vilket bidrog till att snart sagt varje polisdistrikt satt
med sina egna lokala lösningar. Resultatet var en mångfald av tek
niska lösningar som inte kunde kommunicera med varandra och att
stora dataprojekt drogs igång utan att vara förankrade i vare sig po
lisen eller i dess datastrategi (RRV 2000:8). RPS beslutade därför att
inrätta ett IT-råd för polisväsendet med Egerstedt som ordförande.
Rådet skulle bereda större frågor och frågor av principiell natur
inom IT-området inför beslut av RPS ledning. Under 1998 skulle
man arbeta med att ta fram en ny IT-plan, fördela medel inom IT,
utarbeta en struktur för polisväsendets IT-verksamhet, ny struktur
för handböcker etc. samt uppföljning av IT-strategin.

Som ett led i de upplevda bristerna gjordes en översyn av poli
sens IT-verksamhet aven extern konsult vars rapport talade sitt
tydliga språk. De menade att det bl.a. fanns en otydlig ledning och
styrning av polisens IT-verksamhet, att den inte var koordinerad
med verksamhetsplanen och att detta hade lett till dubbelarbete och
ökade kostnader p.g.a. bristande samordning och ansvar över ut
vecklingen av nya projekt (RPS Rapport 1999, Guide IT Manage-
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ment AB). Kritiken liknade den som RRV tidigare givit polisen i sin
effektivitetsgranskning 1996 (RRV 1996:64, del 1).

Inom polisen skapades ett internt nätverk för informationsutby
te och kommunikation, intranätet och GroupWise. På grund av de
stränga säkerhetskraven har polisen varit en av de få organisationer
där de anställda inte kan ta emot e-post utifrån eller surfa på Inter
net i sina ordinarie datorer. Därför har polisen extradatorer för 1n
ternetanvändning. Sedan 2003 har man emellertid prövat en ny lös
ning för att ta emot extern e-post i polisens nätverk och nya möj
ligheter att surfa på Internet är också på väg att öppna sig (Svensk
polis nr 2 2004).

Sedan 1997 är polisen också tillgängliga via egna hemsidor på
Internet. Dessa har utvecklats lokalt i varje myndighet och sedan
länkats till den rikstäckande portalen. I en artikel i Svensk polis i
maj 1998 konstaterades att ännu fanns endast sju myndigheter med
egna hemsidor (Svensk polis nr 5 1998). Tillgängligheten har suc
cessivt ökat och idag är det t.o.m. möjligt att göra anmälningar till
polisen via Internet (Svensk polis nr 2 2004).

RRV granskade 92 statliga webbplatser 2003 utifrån hur väl an
passade de var till medborgarnas behov och förutsättningar. Poli
sens webbplats, www.polisen.se. fick högt betyg. Granskningen syf
tade till att se om de statliga webbplatserna anpassats för funk
tionshindrade, invandrare och äldre. Webbplatserna granskades ut
ifrån sex olika kriterier: informationsvärde, navigering, begriplighet,
layout, mynclighetskänsla och språkalternativ. Polisens hemsida fick
femmor (av fem möjliga) i alla kategorierna utom navigering. Dar
blev betyget fyra på grund av brister i sökfunktionen (RRV
2003:11).

Detta är också i linje med den s.k. 24-timmarsmyncligheten, ett
projekt som Statskontoret driver. Regeringen har i sitt uppdrag till
Statskontoret angivit att de övergripande målen är: "att färenkla och
färbättra samhällsservicen till medborgare och färetag och att underlätta fär
medborgare att få tillgång till information och aktivt delta i beslutsprocesser i
den offentliga färoaltningen". Varje myndighet har ett ansvar för att ut
veckla sin verksamhet på ett sådant sätt att dessa övergripande mål
kan förverkligas. Utgångspunkten är att samhällsservicen skall vara
tillgänglig via olika kanaler som personliga möten, reguljärbrev,
avancerad telefonservice, persondatorer och digital-TV. Regeringen
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har också slagit fast att målet för myndigheternas utvecklingsarbete
är att all information och alla tjänster som kan tillhandahållas elek
troniskt skall göra det. Två villkor är knutna till detta mål. För det
första skall övergången till e-tjänster leda till bibehållen eller ökad
kostnadseffektivitet. För det andra skall ~änsterna utformas och
tillhandahållas på ett sådant sätt att de kan användas av alla och inte
utestänga grupper av medborgare. Visionen är en offentlig förvalt
ning där de olika delarna samverkar för att med utgångspunkt från
brukarnas perspektiv tillhandahålla information, tjänster och ären
dehantering. Det är visionen om en offentlig förvaltning som utåt
kan fungera som "24-timmarsmyndigheten", även om ansvaret för
olika delar av ärendehanteringsprocessen fortfarande vilar på olika
självständiga myndigheter. Det ställer krav på en långtgående sam
verkan över myndighetsgränser och mellan stat och kommun
(Statskontoret 2002:18).

Ett försök med servicedialoger och servicedek1arationer gjordes
inom ramen för 24-timmarsmyndigheten i Norrbottens polismyn
dighet. I Statskontorets utvärdering av försöket svarade man på
frågan om effekter på allmänhetens förtroende för polisen att: JJlng
et styrker att allmänhetensfärtroende har ö·katp.g.a. myndighetens deltagande i
servicedialogprqjektetJJ (polisen Norrbotten) (Statskontoret 2003:9).

Administration i polisarbetet

I polisarbetet tillkom administrativa arbetsuppgifter i samband med
inriktningen på problemorienterat polisarbete. Aktiviteter som pla
nering, målsättning, analys av brottsstatistik och uppföljning ingår
som en del av detta. Det problemorienterade polisarbetet bedrivs
ofta i form av särskilda projekt enskilt eller i samarbete med det lo
kala brottsförebyggande rådet. En del myndigheter har använt sig
av olika modeller för att strukturera arbetet, t.ex. Balanced Score
Card (mer om detta nedan).

Andra administrativa arbetsuppgifter 1 polisarbetet är
dokumentationen av ärenden. Avrapporteringsarbetet har
datoriserats och görs i systemen RAR och DURTVA. Men trots
datoriseringen verkar det inte som om den administrativa tiden som
går åt till dokumentationen ha minskat. Enligt ett reportage i
Polistidningen ägnar poliser allt mer tid åt administration efter
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poliser allt mer tid åt administration efter ingripanden de har gjort.
Ofta går mer än en tredjedel av arbetstiden åt till avrapportering
(polistidningen nr 3 2003). Exemplet som återgavs i Polistidningens
reportage handlar om ett enkelt ingripande mot en narkotikapåver
kad man som också bar på stöldgods. Polisens efterarbete bestod i
att skriva arrestantblad, avvisiteringsprotokoll, rapport om ringa
narkotikabrott, RAR-anmälan och beslagsprotokoll för narkotika
brottet. Dessutom tillkom på grund av stöldgodset en tilläggsanmä
lan, beslagsprotokoll med 15 godspunkter, inskrivning i beslagslig
garen, etikettering av 15 kuvert innehållande stöldgodset, förhör
och upprättande av PM i DURTVÅ, dagshotsuppgifter samt skriv
ning av olika delgivningspapper.

En stor undersökning om polisens TT-stöd som RRV gjorde vi
sade att polispersonalen använde i genomsnitt 2,5 timmar av sin ar
betsdag framför datorn. Man menade också att en del av denna tid
togs i anspråk av sådant som inte tillförde något av värde för
verksamhetel~s resultat (RRV 2000:8, s. 5). En del av denna spilltid
handlade enligt RRV:s enkätundersökning av s.k. datastrul (ibid, s.
26).22

En viktig del av det operativa polisarbetet består av kommunika
tion. Poliserna får sina "uppdrag" av Länskommunikationscentra
len (LIZC) som tar emot de inkommande larmen och fördelar dem.
LIZC har omorganiserats flera gånger under senaste åren och även
blivit utsatt för kritik (SvD 040320, 040328). Den senaste utred
ningen om kommunikationscentralerna vid de olika polismyndighe
terna har som huvudförslag att de kan slås ihop och minskas till sex
stycken i landet. Det föreslås i en utredning av RPS som gjorts
inom ramen för projektet En nationell polis. Genom detta förslag
menar man att det fIDns betydande möjligheter att frigöra polistid,
dels genom att slå samman kommulukationscentraler, dels genom
att förändra bemanningsstruktur och kompetensfördelning mellan
poliser och civilanställda operatörer. Dessutom menar man att
kostnaderna för teknik och lokaler också kan minska (Svensk Polis
nr 4 2004).

22 RRV:s enkätundersökning riktade sig till 550 poliser i tre länsmyndigheter. Svarsfre
kvensen var över 95 % (RRV 2000:8, bilaga 3).
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Nya och tillkommande administrativa arbetsuppgifter

Under perioden 1997-2003 har det tillkommit ett antal nya admi
nistrativa arbetsuppgifter för polisen. Det handlar både om helt nya
arbetsuppgifter men också redan förekommande arbetsuppgifter
som fått ny aktualitet eller ställts inför nya krav. Sådant tycks ha
ökat i omfattning under de senaste åren. Nya arbetsuppgifter inom
ekonomi- och budgetarbetet är de dialoger som förs om budget
och resultat, numer förändrad till planeringsdialog, arbetsmöten
och temadagar. Inom personalarbetet har ledarskap och chefsför
sörjning, arbetsmiljö och jämställdhet (liksom etnisk mångfald)
medfört nya arbetsuppgifter. Jag har redan redogjort för flera av
dessa.

Nedan redogör jag för några andra administrativa arbetsuppgif
ter som tillkommit och som får konsekvenser för polisens arbete.
Det är arbetet med en styrmodell med ursprung i k011ceptet Balan
ced Score Card, kvalitetsarbetet, anslutningen till Schengensamar
betet, krav på utarbetandet av planer och policies samt den allmän
na trenden att polisen utsätts för en allt intensivare granskning från
olika håll.

En alternativ sryrmodell? - Balanced Score Card

Sedan i mitten av nittiotalet arbetar man inom polisen med en vari
ant aven styrrnodelI kallad Balanced Score Card (BSC). Huvudiden
med BSC är att den skall vara ett alternativ till en traditionell eko
nomistyrningsmodell då den inbegriper fler mått än de ekonomisk
fl11anisella. I ursprungsmodellen fmns fyra perspektiv - det kund
orienterade, det finansiella, process- och lärandeperspektivet. Ett
begrepp sonl används för denna typ av styrning är verksamhets
styrning till skillnad från den mer endimensionella ekonomistyr
ningen. Ursprungsmodellen utvecklades av amerikanerna Kaplan
och Norton först i en artikel i Harvard Business Review och sedan
som böcker, varav den första utkom 1996 (Kaplan och Norton
1996). Iden med BSC fick stort genomslag och modellen började
introduceras i flera svenska företag. Också i den svenska statsför
valtningen har BSC-modellen fått visst genomslag. RRV gav 1996
ut en rapport om hur Balanced Score Card skulle kunna förbättra
den mterl1a styrningen i myndigheterl1a (RRV 1996:72). Några av
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myndigheterna inom polisen som provat och använt modellen är
Södermanlands, Östergötlands och Värmlands polismyndigheter
(Årsredov. 2000).

BSC-modellens utveckling ipolisen

Arbetet pågick inom RPS ekonomibyrå med att utveckla mål- och
resultatstyrningen enligt ett särskilt uppdrag i regleringsbrevet för
budgetåret 1994/95 (Statsliggaren 1995/96). Avsikten var att få
fram en modell med en enhetlig begreppsapparat och målstruktur
för hela landet samt att förbättra styrningen av polisen. Målet var
att kunna förmedla en korrekt och relevant bild av polisverksamhe
ten för att kunna hjälpa polisen i det nya problemorienterade arbe
tet (SOV 2000:25, s. 33). Internt var man inte överens om hur detta
skulle lösas utan det bildades två falanger där den ena stödde sig på
det traditionella ekonomiska perspektivet medan den andra menade
att det behövdes nya tänkesätt gällande styrning och analys av
brottsbilden (Kalrrlkvist 2003). Den andra falangen kom att bilda
en egen enhet inom ekonomibyrån under namnet Enheten för ma
nagement och verksamhetsutveckling. Huvudpersonen i detta arbe
te var Kjell Elefalk. Som jag tidigare visat var Elefalk en av huvud
personerna i utvecklingen av den nationella resultatmodellen och
försöken med länsspecifika resultatkontrakt. Han omorienterade sig
efter ett par år och började utveckla alternativ till den resultatstyr
ning han själv varit med om att skapa.

"Sen är organisationen trög så att det som vi predikade 95-96 som Jag inte
tycker år så bra idag biiryar slå igenom nu. Det tog 5 år liksom. Så dykerJag
upp och säger någotjullständigt annorlunda så blir de alldeles vilda JJ (Kjell
Elefalk).

Mål- och resultatstyrningsmodellens skapare blev efter att ha gått
vidare och funderat en av dess främsta kritiker.

JVet ärJU sådana där halvdumma teorier bakom den då'?) menJag var gälv
med.. .men det var när vijobbade med den där som vi insåg att så härgår inte
att hålla på. I botten ligger ett antagande om att man ska hitta obj'ektiva mått
som ska såga något om polisverksamheten är bra eller dålig. Och så i den hå'r
ö'nskan om att slippa gö'ra värderinga?) både politiska och tjänstemannavärde-
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ringar, utan bara kunna konstatera att står det 87 - skitdåligt eller 102 - OJ'
vad bra. Då ska ingen kunna ifrågasä'tta det hä'r, och det ä'r ett sättfär politi
ker att slippa glira politiska värderingar som de egentligen å'r valda fär. Samti
digt fär tJå'nstemännen också att säga vilken låg produktivitet - 6)2 bockade
rär i timmen - liksom. Eller 48 timmarfär att sätta ihop en bil som korea
nerna gärpå 16 timmar" (Kjell Elefalk).

E11heten fungerar som en intern kons"ultbyrå i arbetet med polisens
balanserade styrkort och relaterade trygghetsmät1Ungar och resul
tatuppföljningar. Intressant är att det inte [mns något formellt be
slut om att polisen skall arbeta med eller införa balanserat styrkort.
RPS har mer noterat och godkänt att det pågår ett utvecklingsarbe
te vid sidan av den ordinarie budgetprocessen och dess mål- och
resultatstyrning.

"Man har bä1Jat medfiirsäksverksamhet och så har det spritt sig som en loj
eld. Myndigheterna å'rJU s;alvstå"ndiga och då kan myndighetschefen såga: vi
vill titta på det hå'r i min verksamhetfo'r det verkar spå"nnande. Vi kan inte
gå infrån styrelsens sida och stoppa det" (Anders Danielsson).

JJDet finns ingen central order utan var och en får sköJa detta. Rikspolischefen
harJ'u en tanke: låt tusen blommor blomma" (Mats Wangstad).

"DetJag rycker ärproblemet med den hår saken ärJU att vi inte har ett beslut
i polisväsendet om färsäksverksamheten syftar till att info'ra modellen eller att
låta modellen få inffytande äver den modell som blir den utvecklade resultatmo
dellen eller vad det handlar om. Idag kännerjag attproblemet med det där att
det drivs av några entusiaster på RPS vars mandat man kan ifrågasätta"
(Gunno Gunnmo).

Tillämpningen av den nya verksamhetsstyrningen började 1996 då
Polismyndigheten i I<ristianstad genomförde personalmätningar
med hjälp av Elefalk och Ca i form av enkäter.

''Nittiosex hittade Jag gamla Kristianstad län. Länspolismästaren där ville
vara med Han var väl lite modern så där, kanske hade läst någon bok nån
stans. Och sen åkteJag dit och snackade med hans underchefer och de ville inte
vara med, men till slut så gick de medpå att vara med om resultaten i de tre

166



fo"rsta mätningarna skulle vara hemliga. Så var kulturen då. Och då varJag
tvungen att gå medpå detta, annars skulle det inte blivit något. Tillsammans
med Svenska Handelshögskolan i Helsingfors utformade vi en enkel enkät
mätning med 25 frågor, 23 frågor kvar idag. Inga må'rkvå'rdiga frågor alls
utan mycket enkelt. Huvudsyftet var egentligen att få igång en dialog inom or-
ganisationen. Det var embryot men samtidigt biJ'ry'ade vifundera på om medbor
garnas uppfattningar som måste ha betydelse" (Kjell Elefalk).

Tillämpningen av BSC i polisen varierar kraftigt mellan olika myn
digheter och polisdistrikt i landet. Vanligaste tillämpningen är att
man gör någon form av lokal mätning där man frågar medborgarna
om hur de upplever tryggheten. Dessa mätningar görs med hjälp av
enkäter, telefonintervjuer eller i vissa fall mentometertryclrningar.
Vid mentometertryckningsmetoden samlar man ett antal slumpvis
utvalda medborgare som får svara på frågor genom att trycka på
knappar kopplade till en central dator. Fördelen är att metoden är
snabb eftersom man får resultaten direkt. Utifrån mätresultatet ana
lyseras de lokala problemen fram varefter lämpliga polisiära åtgär
der planeras och mål formuleras. Exempelvis är en insikt från såda
na mätningar att ett stort lokalt problem ofta är att bilar kör för fort
i bostadsområden. Detta är starkt kopplat till hur människor upple
ver trygghet, men åtgärder mot ett sådant problem är inte identifie
rat eller prioriterat i den vanliga mål- och resultatstyrningsmodellen.
Åtgärderna och målsättningarna för att arbeta med den lokala tra
ftksituationen kan bestå i att ha ett visst antal hastighetskontroller
eller att stå utanför skolor i rusningstid. Vissa myndigheter kom
pletterar trygghetsmätningarna med mätningar av personalsituatio
nen. Arbetet går till ungefår på samma vis med interna enkäter till
personalen. Svaren analyseras och lämpliga mål sätts för åtgärder
mot de problem som fångats upp i enkätsvaren.

De myndigheter där BSC-modellen används på ett sätt som lik
nar ursprungsmodellen för man upp resultaten från mätningarna
och målsättningarna i form av siffror på ett "kort". Man sätter in
åtgärder som skall h.jälpa till att nå målen och efter någon tid följs
arbetet upp, ofta med en ny mätning. Då jämförs resultatet med
målsättningen och man får konkret bekräftelse på hur målet är
uppnått. De siffror där målet är nått fårgas gröna, de som inte upp
nåtts fårgas röda och de andra som man fortsätter arbeta mot får-
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gas gula. Ofta vidtas åtgärderna i form av särskilda tidsbestämda
projekt där poliserna arbetar fokuserat mot ett slags brott eller pro
blem i taget.

Ett exempel är då man i Globens närpolisområde i Stockholm
arbetade med att skapa ordning på Gullmarsplan där många nar
komaner och alkoholister samlades och skapade otrygghet enligt
trygghetsmätningar bland medborgarna. Polisen patrullerade fre
kvent Gullmarsplan och "störde" dessa personer så att de så små
ningom försvann därifrån vilket resulterade i en ökad trygghet en
ligt senare mätningar och Globens närpolisområdes målsättning
hade uppnåtts. Detta kan tyckas vara exempel på ett "lyckat" polis
arbete. IZonsekvensen blev emellertid att dessa personer flyttade till
en annan plats i ett annat polisdistrikt där de fick vara ifred.23 Den
myndighet som satsat mest och arbetat mest konsekvent med en
ursprungsmodell av BSC är Värmlands polismyndighet.24 De flesta
polismyndigheter eller polisdistrikt som använder någon del av
denna metodik gär trygghetsmätningar nled hjälp av RPS enhet för
management och verksamhetsutveckling. Ett problem är att mät
ningarna kostar pengar och ofta måste sponsras av alldra intressen
ter, t.ex. kommuner eller företag.

I bärjan användes begreppet Balanced Score Card för dessa ty
per av mätningar och arbete, 'men har övergått först till "polisens
balanserade styrkort" för att markera att det handlar om en anpas
sad variant av modellen. Numer används den mer allmänna termen
verksamhetsstyrning fär alla de aktiviteter som är relaterade till
denna styrmodell. Det fmns en oklarhet om hur BSC-modellen
förhåller sig till den nationella resultatmodellen och den ordinarie
mål- och resultatstyrningen i polisen. Problemet är att mål- och re
sultatstyrningsmodellen kommer uppifrål1, från departementet via
RPS och nedåt i hierarkin, och uppgiften är att bryta ned de över
gripande politiska målen till mer verksamhetsnära (Sundström
2003). I BSC-modellen är det precis tvärtom. Målsättningsarbetet
utgår från verksamheten och meclborgarnas uppfattning om vilka

23 Exemplet är taget från en redogörelse aven företrädare för Globens närpolisområde vid
en konferens om verksamhetsstyn1ing 2002 på Historiska museet i Stockholm. Vid konfe
rensen deltog ca 100 personer.
24 Företrädare för Värmlands polismyndighet redogjorde för sin användning av BSC vid
en konferens om polisens BSC 2000. Värmland har också pekats ut i intervjuer som en
mönstermynclighet i användningen av modellen.
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problem som fmns. Dessa problemuppfattningar stämmer inte all
tid överens med de målsättningar som sätts på högre nivå. En an
ledning till att BSC eller delar av konceptet har fått ett relativt stort
genomslag i polisen är att det passar väl in i det problemorienterade
polisarbetet (POP). Det problemorienterade polisarbetet handlar
om att identifiera lokala problem, analysera orsaker samt genomfö
ra insatser i kortare projekt. BSC eller verksamhetsstyrningen an
vänds som en struktur för sådant arbete.

Den kvalitetsmedvetna polisen

En ny administrativ arbetsuppgift som ålades de stadiga myndighe
terna som en följd av den förvaltningspolitiska propositionen var
kvalitetsarbetet (prop. 1997/98:136). Enligt propositionen borde ett
systematiskt kvalitetsarbete ingå som en viktig del i varje myndig
hets arbete med att utveckla sin verksamhet, och ökad uppmärk
samhet borde ägnas åt kompetens- och utbildningsfrågor i syfte att
stimulera myndigheternas kompetensförsörjning och främja kvali
tetsarbetet inom förvaltningen. I samband med detta inrättades en
särskild myndighet för kvalitetsutveckling och kompetensförsörj
ning (KI<R).

Polisen hade redan tidigare inlett kvalitetsarbete på vissa håll. I
Umeå hade 25 befattningshavare genomgått en utbildning i kvali
tetsutveckling under benämningen "utmärkelsen svensk kvalitet"
(USK) (Svensk polis nr 11 1995). Under 1999 inleddes ett arbete
med att utveckla en kvalitetspolicy. Detta ledde bl.a. till att ett antal
polismyndigheter genomförde en försöksverksamhet med Polisens
Balanced Score Card (BSC). Försöket omfattade omkring 4000 po
liser i Södermanlands, Ka1mars, Jönköpings och Norrbottens po
lismyndigheter. Ett likartat verktyg kallat Productivity Measurement
and Enhancement System, ProMES, användes av traftkenheten
inom Örebro sedan år 1997.

RPS anställde en särskild kvalitetscontroller för att ansvara för
det övergripande kvalitetsarbetet. Kvalitetscontrollern Calle l<Iein
kom från posten och hade arbetat fem år med kvalitetsstyrning och
verksamhetsutveckling. Ett av de första uppdragen var att granska
projektverksamheten och arbeta fram en modell för projektstyr
ning. "all verksamhet måste kunna måtas på ett eller annat så·tt. .. det som
inte kan mätas kan heller inte styras" (Svensk polis nr 1 1999). Om de

169



olika metoder som användes i kvalitetsarbetet menade han att det
fanns många bra metoder: USIZ, BSC eller ProMES. Gemensamt
för dem är att man bryter ned övergripande mål till regionala eller
lokala mål. Han menade att: "Det viktiga å'r inte vilket kvalitets.rystem
man väljer utan att man välJer ett" (Svensk polis nr 10 1999). I en in
sändare i samma tidning ifrågasattes framtagandet aven kvalitets
broschyr. Insändarskribenterna som var poliser menade att polisen
skulle anställa fler poliser istället för att producera "sådant där"
(ibid).

Schengen

Arbetsuppgifter som tillkom var också en utökad passkontroll när
Sverige gick med i det s.k. Schengensamarbetet 2000. Schengen
samarbetet utgör ett led i strävandena inom ED att förverkliga må
let om fri rörlighet för personer. Målet är att successivt avveckla
personkontrollerna vid gränserna mellan de länder som deltar i
samarbetet. Samtidigt innebär det också en förstärkt kontroll av de
s.k. yttre gränserna samt även ett förstärkt polisiärt och rättsligt
samarbete för att bl.a. motverka internationell brottslighet. IZärnan i
det polisiära samarbetet är ett gemensamt personregister kallat SIS
(Schengen Information System). I samband med inträdet i Scheng
en anställdes civila passkontrollanter. Förutom en utökad passkon
troll medförde Schengensamarbetet en mängd andra arbetsuppgif
ter. Ett särskilt kontor inrättades (SIRENE)25 under Rikskriminalen
för att hantera SIS-systemet och vara en länk mellan myndigheter
och övriga Schengenländer (Svensk polis 020417, Internetupplaga).
Under Sveriges första år som medlem i Schengensamarbetet gjorde
svensk polis ca 5,5 miljoner sökningar i SIS, varav ca 1 400 av dem
gav träff, dvs. att det fanns en efterlysning på personen (ibid).

Po/icies, planer och strategier

Nya och tillkommande administrativa arbetsuppgifter är att man
skall skriva planer, policies och strategier för saker som hör till or
ganisationen. Förutom arbetsmiljöpolicy, plan för chefsförsörjning,

25 SIRENE står för Supplementary Information Request at the National Entries. Motsva
rande kontor finns i övriga Schengenländer.
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TT-strategi och plan för kvalitetsarbete är miljöpolicy, jämställd
hetspolicy och informationspolicy exempel på sådana.

RPS fick i uppdrag av regeringen 1999 att införa miljölednings
system inom myndigheten kopplat till de 15 miljökvalitetsmål som
fastlagts (Svensk polis 020625, Internetupplaga). Miljöledningssy
stem innebär ett systematiserat miljöarbete med tydliga riktlinjer
och mål som anges i centrala styrdokument. Dessa skall sedan re
dovisas och följas upp. RPS genomförde en miljöutredning inom
polisen, dvs. en kartläggning av direkta och indirekta miljöeffekter
som verksamheten kunde ge upphov till som luftförorening och re
sursförbrukning. Med denna miljöuttedning som grund samt de
miljöutteclningar som polismyndigheterna i Örebro och Dalarna ti
eligare genomfört utarbetades en miljöpolicy (Svensk polis 020625,
Internetupplaga, Arsredov. 1999 och 2000). Tanken är att RPS var
je år ska fastställa övergripande miljömål för polisens verksamhet,
och att RPS och de enskilda myndigheterna skall ha egna miljöpoli
cies. Under 2003 hade 60 % av myndigheterna egna policies och de
övriga var i full gång med att ta fram sådana (EKB 2003).

Några andra sådana planer är att det inom jämställdhetsarbetet
utarbetas en jämställdhetspolicy med syftet "att göra polisen till en
modern arbetsplats där det ska [mnas kvinnor och män på samtliga
nivåer och funktioner" (Årsredov. 1999). Inom informationsområ
det har en särskild handbok för informationsarbetet tagits fram
som särskilt ger riktlinjer för relationen till media. Denna kallas"Po
lisen i pressen" och innehåller RPS riktlinjer för information och
pressregler samt hur informationen skall hanteras praktiskt (Cassel
2000). Information och informationssäkerhet har varit en aktuell
fråga i samband med att uppgifter läcker ut från pågående polisut
redningar. Man har sedan några år arbetat med frågan om informa
tionssäkerhet på RPS och defmierade detta som att information ska
[mnas när den behövs (tillgänglighet), att den är skyddad mot
oönskad förändring (riktighet) och att den är skyddad mot obehörig
åtkomst (sekretess). Till detta kommer också möjligheten att enty
digt, till enskilda, härleda utförda operationer (spårbarhet) (Årsre
dov. 2000). Under 2000 trädde en policy för informationssäkerhet i
kraft.

Alla dessa planer och policies, riktlinjer och mål verkar vara ett
resultat aven trend som innebär att polisen utsätts för större
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granskning från olika hålL Visserligen har polisen alltid varit påpas
sad och utsatts för kritik, men det nya tycks vara att det ställs högre
krav på polisen som modern organisation. Som modern organisa
tion skall man styras rationellt och effektivt, följas upp och kontrol
leras, hålla dialog med medborgarna, vara jämställd och verka för
etnisk mångfald, hänga med i framkanten på IT-området, arbeta
med kvalitet, ha en hög ambition i arbetsmiljäarbetet, samverka
med de anställda, ha höga krav på informationssäkerhet, karriärpla
nera, utgå från medborgarnas upplevda problem och vara miljö
medveten. Helst skall man också samtidigt utföra polisverksamhet.

Därmed avslutas den empiriska berättelsen om den administra
tiva utvecklingen i polisen. I nästa kapitel skall jag analysera de
administrativa aktiviteter som förekommit i denna utveckling och
tala om vilken typ av administration de kan anses tillhöra.
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Kapitel 8

Den administrativa polisen - vad är admi
nistration inom polisen?

I de fyra föregående kapitlen har polisens administrativa utveckling
beskrivits. I varje tidsperiod har jag redogjort för de viktigaste för
ändringarna inom några olika områden där administrativa aktivite
ter förekommit. Syftet med detta kapitel är att defmiera vad admi
nistration är i polisen. Detta är en förutsättning för att sedan kunna
diskutera vad det är som förändrats (kap. 9) och varför (kap. 10).
Som analysinstrument använder jag mig av modellen som utveckla
des i kapitel 2. Jag skall gå igenom de administrativa aktiviteterna
och specificera vilken administrationstyp de kan anses tillhöra. Kri
terierna för denna tolkning är i vilket syfte de görs, vilka argument
som använts för att de görs och vilket samband de har med de di
rekta arbetsprocesserna, dvs. polisarbetet. Strukturen i kapidet ut
görs aven genomgång av administrativa aktiviteter som över tiden
förekommit inom de administrativa områden som studerats: RPS
och polisens organisering, ekonomiarbetet, personalarbetet, dataar
betet och administration i polisarbetet. Efter varje område sam
manfattas genomgången med en tabell som visar de administrativa
aktiviteterna uppdelat i administrationstyper över tiden.
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RPS och polisens organisering

I den första tidsperioden när polisväsendet förstatligats handlade
det om att bygga upp en organisation som tidigare inte funnits. Po
lisväsendet bestod av många lokala enheter som inte hängde sam
man. De administrativa aktiviteter som utfördes var standardisering
av arbetsrutiner och procedurer, standardisering av polisutbildning
en, utfårdande av föreskrifter, anvisningar och råd samt genomfö
rande av inspektioner. Viktigt var också att utrusta polisdistrikten
och skapa en fungerande kommunikation dem emellan. Allt detta
gjordes i syfte att skapa en enhetlig organisation, och de administra
tiva aktiviteterna var medel för att åstadkomma gemensamma nor
mer och riktlinjer för polisverksamheten. Därför kan de flesta av de
förekommande aktiviteterna under den första perioden efter för
statligandet ses som konstituerande administration eftersom de syf
tade till samordning, arbetsfördelning, planering och kommunika
tion.

När det gäller administrativa aktiviteter som syftade till effektivi
sering är två exempel försöksverksamheten med programbudgete
ring som genomfördes under ledning av RPS samt datoriseringen
och omläggningen av polisregister på data. Programbudgeteringen
syftade till en bättre koppling mellan mål, prestationer och kostna
der och utgjorde ett första försök att ekonomistyra verksamheten.
Datoriseringen grep in i de direkta arbetsprocesserna och avsåg att
rationalisera både administrativa rutiner och polisarbetet. Polisen
har också alltid haft administrativa aktiviteter som går att hänföra
till den legitimerande administrationstypen. Det har traditionellt va
rit sådana som är kopplade till de lagar och regler som omger poli
sen, främst Polislagen och Polisförordningen. Genom att följa de
lagar och förordningar som man själva är tillsatta att upprätthålla
får polisen legitimitet för sin verksamhet. Polisen är även beroende
av att ha förtroende och gott anseende hos medborgare, politiker
och andra intressenter. Detta gör att de legitimerande administrati
va aktiviteterna som handlar om att informera om och presentera
verksamheten förekommer i polisarbetet. Den första tiden efter
förstatligandet förekom sådana aktiviteter i form av att man
genomförde utställningar och informationsmsatser för att visa upp
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polisens arbete. Ett projekt var att man utrustade en utställnings
trailer som åkte runt i landet och informerade om verksamheten.
Andra administrativa aktiviteter som gjordes i legitimerande syfte
var arbetet med att skapa en enhetlig personalpolitik inom polisvä
sendet och deltagandet i försöksverksamheten med företagsdemo
krati. Personalpolitiken syftade till att visa att polisen var en demo
kratisk organisation som tog tillvara på sina medarbetare och deras
åsikter. Av det personalpolitiska programmet blev det emellertid
inte så mycket eftersom införandet av Medbestämmandelagen och
försöken med företagsdemokrati gjorde att flera av förslagen blev
överspelade.

När polisreformen genomfördes i mitten av åttiotalet reducera
des RPS makt och inflytande samtidigt som organisationen decent
raliserades. Ett av de starkaste medlen för samordlUng som RPS
förfogade över, utfärdandet av föreskrifter och anvisningar, begrän
sades. Decentraliseringen innebar att administrativa aktiviteter som
syftade till samordning flyttades över på polismyndigheterna. En
administrativ aktivitet som samtidigt lltökades var planeringsfunk
tionen i samband med att anslagskonstruktionen förändrades. Sär
skilda tjänster för analys och planering inrättades i varje distrikt och
på RPS anställdes en verksplanerare med motsvarande arbetsupp
gifter och med samordnande roll. Planering som administrativ pro
cess blev viktigare i den andra tidsperioden. Den konstituerande
administrationen flyttade alltså till viss del ut från RPS till myndig
heterna när organisationen decentraliserades och samordningen
skedde på länsnivån istället för som tidigare på central nivå. Ett ex
empel på detta är att det inrättades särskilda länsnarkotikarociar
(I<'assman 1998).

I samband med polisreformen infördes också effektiviserande
administrativa aktiviteter i polisarbetet. Sådana aktiviteter var arbe
tet med prioriteringar och att en ökad inriktning gavs på analys och
planering, metodutveckling och ekonomi. Prioriteringarna infördes
med en insikt om att alla brott inte kunde beivras och var värda att
satsa lika mycket resurser på. Från budgetåret 1980/81 angavs om
råden mot vilka man särskilt skulle rikta sina insatser. Detta gav
upphov till att polisarbetet tillfogades en administrativ del som in
nebar att prioriteringarna skulle få genomslag i arbetet via verksam
hets- och handlingsplaner. Effektiviteten i arbetsmetoder fick också
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ökad uppmärksamhet och en särskild byrå för detta inrättades på
RPS. Den förändrade anslagskonstruktionen innebar att en viss del
av anslaget disponerades av myndigheterna själva. Ekonomin fick
större plats i planeringen och genomförandet av polisens arbete.
RPS inrättade också en ekonomibyrå 1985 för att ta hand om dessa
frågor. Alla dessa åtgärder syftade till en ökad styrning av den de
centraliserade organisationen. Men istället för centrala regler och
direktiv var styrmedlen mer övergripande och satte ramar för verk
samheten, där myndigheterna själva skulle ha möjligheter och kun
skap att fatta besluten.

Polisreformens nyckelord, liksom allmänt i förvaltningspolitiken
i mitten av åttiotalet, var service till medborgarna. Polisen genom
förde i enlighet med detta ett särskilt serviceprojekt och tog fram
en policy om hur man skulle förhålla sig och bemöta medborgarna.
Servicetanken fick uttryck både i den nya Polislagen (SFS 1984:307)
och Polisförordningen (SFS 1987:1304). Det talades om en ny po
lisroll som skulle beakta medborgarnas önskemål i högre utsträck
ni1~g. Syftet var att öka förtroendet för polisen och visa att polisen
samverkade med medborgarna istället för att stå som symbol för
samhällets makt. Arbetet med serviceprojektet och policyn som ut
arbetades kan därför ses som legitimerande administration. Andra
exempel på legitimerande administrativa aktiviteter under samma
period var att arbete med extern information fick en ökad betydelse
genom att man tillsatte särskilda informationsmän i distrikten och
att man stärkte den politiska styrningen. Genom de politisk tillsatta
polisstyrelserna skulle medborgarnas insyn öka och vilja få genom
slag i polisarbetet, och kan tolkas som en åtgärd för att omorientera
polisen till en öppen, samhällstillvänd och medborgarvänlig organi
sation.

Under den tredje tidsperioden startades ett förnyelsearbete inom
polisen som i hög utsträckning handlade om hur man skulle effek
tivisera polisverksamheten. En viktig del av detta arbete var att po
lisens arbete skulle ställas om till att bli mål- och resultatorienterat.
Ett utvecklingsarbete som kallades Polis-90 genomfördes där ett av
syftena var att åstadkomma målstyrning av polisarbetet. En omfat
tande översyn av polisens budget- och planeringsprocess gjordes
också i samband med detta. RPS rekryterade personal med kompe
tens på området och inledde ett utvecklingsarbete för att utarbeta
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en mål- och resultatstyrningsmodell för polisen. Under denna peri
od genomfördes en rad administrativa aktiviteter som hade med in
förandet av styrmodellen att göra. Syftet var att förbättra styrningen
av polisen och därmed faller dessa aktiviteter under effektiviserande
administration. Under första halvan av nittiotalet ålades polisen ett
omfattande sparktav, vilket innebar att administrativa aktiviteter
som handlade om ekonomi, sparande och rationaliseringsarbete
ökade. Ett exempel är det rationaliseringsavtal som slöts mellan ar
betsgivaren och fackföreningen, där förslag på rationaliseringsre
former skulle belönas med löneförhöjning.

Denna period kännetecknas också av att RPS genomgick för
ändringar som kan betecknas som övergången till en "modern" or
ganisation. Björn Eriksson tillsattes som rikspolischef med det ut
tryckliga uppdraget att återupprätta förtroendet för polisen. Ett led
i moderniseringen var att managementbegreppet lanserades bl.a.
genom ett omfattande utbildningsprogram som genomfördes bland
cheferna i polisen där fokus låg på styrnings- och ledningsfrågor.
Detta kommenterades som en del aven kulturförändring. En an
nan administrativ aktivitet som ökade var arbetet med information.
Informationsarbetet sågs som en strategisk tillgång och ett verktyg
för att påverka omgivning och beslutsfattare. Informationschefens
ställning stärktes i RPS och i Stockholms polismyndighet anställdes
en informationsdirektör med ansvar för en informationsavdelning.
RPS bedrev också offensiva informationskampanjer. Exempel på
sådant policyarbete var de s.k. fyra manifesten som var program
förklaringar om hur man skulle arbeta mot vissa brottstyper. Allt
detta hade som syfte att visa upp polisen som en modern och
handlingskraftig organisation, vilket innebär att aktiviteterna kan
tolkas som legitimerande administration.

I den senaste perioden har RPS administrativa aktiviteter som
syftar till samordning av organisationen åter ökat. En stor del av
dessa utförs under projektnamnet En nationellpolis. RPS rätt att ut
fårda föreskrifter har också ökat liksom de aktiviteter som har med
tillsyn att göra. Inom ramen för mål- och resultatstyrningsmodellen
genomförs t.ex. dialoger med polismyndigheterna, vilket kan tolkas
som ett led i samordningen av polisorganisationen. Det innebär att
den konstituerande administrationen blivit viktigare. Ekonomi och
besparingsfrågorna har också dominerat. Flera polismyndigheter
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har uppvisat kraftiga underskott i budgeten och man har t.O.ffi. av
skedat personal för att åstadkomma balans i budgetar. RPS har dri
vit detta arbete och utvecklat mål- och resultatstyrningen för att ef
fektivisera och rationalisera. Till detta kommer också att RPS sedan
1998 är ensam tillsynsmyndighet då länsstyrelsernas roll som högsta
polismyndighet i länet tagits bort. RPS tillsyns- och inspektions
verksamhet har utökats och stärkts för att kunna styra verksamhe
ten bättre. Denna ökade styrning är en del av den effektiviserande
administrationen.

Administrativa aktiviteter som kan tolkas som legitimerande
administration i den senaste tidsperioden är utarbetandet av alle
handa planer, policies och strategier. Det fll1.nS sådana dokument
inom alla områden, vars uppgift i första hand är att tala om eller
visa upp vilka ambitioner och målsättningar polisen har. På perso
nalområdet skrivs planer för arbetsmiljö och jämställdhet, på data
området har den föråldrade ADB-strategin bytts ut mot en ny IT
strategi och sedan 1998 arbetar RPS med ett miljöledningssystem
där det ingår att utarbeta en miljöpolicy och handlingsplaner för
miljön. Andra sådana planer är plan för etnisk mångfald, informa
tionssäkerhet, information och kvalitet. Många av dessa administra
tiva aktiviteter har också reglerats och lagstadgats. Det är t.ex. obli
gatoriskt att upprätta jämställdhets- och arbetsmlljöplaner, och kva
litetsarbetet är en ny arbetsuppgift som kom in i myndigheternas
administrativa arbete som en konsekvens av den förvaltningspoli
tiska propositionen (prop. 1997/98:136). Där angavs att alla myn
cligheter skulle arbeta systematiskt med kvalitet. I samband med
detta inrättades också en tjänst som kvalitetscontroller på RPS och
arbetet med olika slags kvalitetssystem inleddes i polismyndigheter
na. I nedanstående tabell sammanfattas vilka administrativa aktivi
teter inom området RPS och polisens organisering som kan tolkas
till de olika administtationstyperna. I denna tabell liksom i de föl
jande anges nyckelord, förkortningar och etiketter som de admi
nistrativa aktiviteterna företagits under.
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Tabell 4. Administrativa aktiviteter indelade i administrationstyper
inom området RPS och polisens organisering 1965-2003.

~
Konstituerande Effektiviserande Legitimerande

Tid
1965-1978 Standardisering av ru- Programbudgetering, Personalpolitik, före-

tiner och procedurer, datorisering tagsdemokrati
utfärdande av riktlin-
jer

1979-1988 Planering Analys, metodutveck- Information, service,
ling,ekonomi politiska styrelser

1989-1996 Förnyelsearbete, ny Management, infonna-
budgetprocess, ratio- tion, modern myndighet,
naliseringsavtal policyskapande

1997-2003 Centralisering, En na- Utvecklad mål- och Utarbetande av planer,
tionel1 polis resuUtats~rrU1lg, till- policies och strategier

syn

Ekonomi och budgetarbete

Ekonomiarbetet kan i vissa delar ses som konstituerande administ
ration eftersom det traclitionella budgetarbetet i polisen handlade
om samordning, planering och fördelning av resurser. Till detta
kom också att budgetprocessen bestod i att begära (äska) pengar
från regeringen till uppbyggnad av polisorganisationen. Budgetpro
cessen i polisen bestod av ett arbete där RPS kanslibyrå samman
ställde polismyndigheternas uppskattade kommande behov till ett
gemensamt anslagsäskande för hela polisväsendet. Regeringen be
viljade anslaget med smärre förändringar och detaljreglerade an
vändningen av budgetmedlen i regleringsbrevet.

Ekonomiarbete som effektiviserande administration kom in på
allvar i mitten av sjuttiotalet då insikten kom om att polisen i all
evighet inte kunde expandera och tilldelas obegränsade resurser.
När det gäller ekonomiarbete som effektiviserande administration
är försöksverksamheten med programbudgetering ett exempel från
det tidiga sjuttiotalet. Tarlken med programbudgeteringen var att
kostnader skulle knytas 11årclare till det arbete som utfördes. Verk
samheten skulle delas in i olika program som alla hade egna buclge-
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tar och planering. Det är tveksamt om programbudgeteringen gav
några effekter förutom att det administrativa arbetet ökade där man
utförde försöken. Programbudgeteringsförsöket är emellertid in
tressant eftersom det är det första i raden av åtgärder inom polisen
som syftat till att styra polisarbete med hjälp av ekonomin.

Ekonomiarbetet genomgick stora förändringar i samband med
polisrefonnen. Ekonomiarbetet decentraliserades då polisens an
slagskonstruktion förändrades så att den bestod aven fast och en
för myndigheterna fri del. Administrativa aktiviteter tillkom i eko
nomiarbetet för de lokala polismyndigheterna som själva skulle
hantera en del av budgetmecllen. En ökad inriktning på analys och
planering gavs då varje distrikt tillfördes särskilda sådana tjänster.
Behovet av ekonomikompetens ökade och polismyncligheterna
skapade egna funktioner och avdelningar för detta. Denna decent
ralisering var ett led i omställningen till ramstyrning istället för den
reglerade budgetstyrningen av polisen och kan ses som effektivise
rande administration. Genom att myndigheterna själva planerade
och fördelade resurser utifrån sina lokala behov skulle verksamhe
ten bli effektivare.

En fullständig ramstyrning genomfördes i samband med föränd
ringen av budgetprocessen med mål- och res"ultatstyrning som cent
ralt inslag. Polisen infogades i systemet fr.o.m. budgetåret 1994/95.
Dessförinnan hade man genomfört flera aktiviteter och projekt
som syftade till att ställa om polisen till mål- och resultatstyrningen,
bl.a. i utvecklingsprojektet Polis-90. Utvecklingsarbetet var omfat
tande liksom informationsinsatserna för att förankra systemet i or
ganisationen. En modell som prövades var ett slags resultatkontrakt
som skrevs mellan RPS ekonomibyrå och myndigheterna. En be
skrivnings- och uppföljningsmodell utarbetades innehållande över
hundra nyckeltal som mätte polisens verksamhet. Allt detta syftade
till att införa mål- och resultatstyrning och kan därför ses som ef
fektiviserande administrativa aktiviteter.

En del av den omfattande förändringen av ekonomiarbetet var
en kulturförändring där ekonomistyrning och resultatredovisning
blev en allt viktigare del av arbetet. Citatet av den dåvarande chefen
för RPS ekonomibyrå Ann-Charlotte Norrås speglar denna kultur
förändring på ett träffsäkert vis:

180



''Tidigare har verksamheten styrt ekonomin men med det nya budgetsystemet
kommer ekonomin att styra verksamheten" (Svensk polis nr 1O1990).

Ekonomiarbetet sågs inte bara som stödverksamhet för polisarbe
tet, utan som en förutsättning för polisarbetet. I den nya budget
processen ingick också att myndigheterna skulle producera "rikti
ga" årsredovisningar. Under denna period lanserades också mana
gementbegreppet inom polisen som innebar att polisen kunde och
borde styras och ledas som vilken annan organisation som helst.
Hela denna kulturförändring och den ökade inriktningen mot att
presentera och redovisa verksamhetens resultat kan ses som en
ökad managementorientering av polisorganisationen för att leva
upp till de krav som ställdes på en modern organisation. Därför kan
ekonomiarbete även tolkas som legitimerande administration vid
sidan av effektiviserande.

Sedan dess har det successivt ställts allt högre krav på polisens
ekonomi- och budgetarbete. I regeringens regleringsbrev formule
ras årligen nya och fler mål, särskilda uppdrag och krav på återrap
porteringar. För att komplettera resultat- och uppföljningsmodellen
infördes ett system med resultatdialoger på alla nivåer i organisatio
nen. Den senaste utvecklingen är att nya planeringsdialoger införts,
delvis som ett resultat av kritik mot allt arbete som lagts ned i sam
band med resultatclialogerna. Mål- och resultatstyrningen skapar
administrativa aktiviteter som drar in allt fler i arbetet. Målformule
ringar, resultatredovisningar, uppföljningar och resultatclialoger in
går som delar i styrmodellen. Mål- och resultatstyrningsmodellen
kan ses som effektiviserande administration även om den faktiska
effekten går att diskutera. En annan administrativ aktivitet som in
förts på vissa håll sedan några år tillbaka är en modell med ur
sprung i konceptet Balanced Score Card. Det är ett slags målstyr
ningsmodell som utgår från lokala problem och där medborgarna
och personalen tillfrågas, till skillnad från mål- och resultatstyrning
en i budgetprocessen som utgår från verksamhetens resultat och
politiska prioriteringar. I den senaste perioden har begreppet "bud
get i balans" upprepats för att signalera att det är av vikt att tänka
på ekonomin och inte dra över budgeten. Även om ekonomiarbetet
till största del kan ses som effektiviserande administration är det
även möjligt att tolka en del av arbetets administrativa aktiviteter
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som legitimerande. Ekonomiredovisningen har genomgått en för
skjutning från att i huvudsak vara intern till att vara extern, vilket
årsredovisningen är ett typexempel på. Efter avregleringen av bud
getprocessen och införandet av ramstyrning har budgetprocessen
och ekonomlarbetet successivt återreglerats. En stor del av ekono
mlarbetet handlar om att leva upp till kraven som ställs i reglerings
brevet och de procedurer som utvecklats omkring mål- och resul
tatstyrningsmodellen och kan därför i vissa delar ses som legitime
rande administration. Ekonomlarbetets administrativa aktiviteter
och tolkningen i administrationstyper sammanfattas i tabellen ned
an.

Tabell 5. Administrativa aktiviteter indelade i administrationstyper
inom ekonomlarbetet 1965-2003.

~
Konstituerande Effektiviserande Legitimerande

Tid
1965-1978 Traditionella budget- Programbudgetering

processen
1979-1988 Ny anslagskonstruk-

I tion, delvis ramstyr-
ning, analys och pla-
nering

1989-1996 Mål- och resultatstyr- Årsredovisningar, mana-
ning gementorientering

1997-2003 Utvecklad mål- och Ivav i regleringbrev,
resuUtats~rning, re- procedurer i samband
suUtatclialog, BSC, med mål- och resultat-
budget i balans styrningen

Personalarbete

När det gäller personalarbete har tre temal1 belysts i empirin. Det
har handlat om personalgruppen som sysslat med administrativa
arbetsuppgifter och överföring av arbetsuppgifter mellan dem och
poliserna. Det har också handlat om det personaladministrativa ar
betet, dels i form av den traditionella admitustrationen som innebär
administration av löner och ledigheter, dels i form av personalarbe-
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te som handlar om de anställdas situation på arbetsplatsen med frå
gor om t.ex. arbetarskydd, personalvård och jämställdhet.

Personalsammansättningen och vilket arbete de anställda skall
utföra är en del av den grunclläggande arbetsfördelningen i organi
sationen, och kan därför ses som konstituerande administration.
Det har varit en stor och återkommande fråga inom polisen om
vilka arbetsuppgifter de två stora personalgrupperna, poliser och
civilanställda, skall utföra. Det personaladministrativa arbetet kan
ses som effektiviserande administration eftersom det handlar om
administrativa aktiviteter i syfte att ha en kompetent och väl avpas
sad personalstyrka i organisationen. Detta utgår från perspektivet
att personalen ses som en produktionsresurs i organisationen. Legi
timerande administration i personalarbetet är sådana aktiviteter som
syftar till att visa upp organisationen som en god arbetsgivare som
tar tillvara människornas behov. Den tredje typen kan betecknas
med begreppet Human Resource Management som handlar om en
rad olika aspekter som berör personalens arbetssituation: allt från
den sociala och psykiska arbetsmiljön till frågor om jämställdhet,
kompetensutveckling och etnisk mångfald. De är i första hand or
ganisationsanknutna, dvs. har ett indirekt eller litet samband med
det operativa polisarbetet.

I den första perioden var den administrativa tillväxten kraftig i
polisorganisationen och det nyanställdes både poliser OCll kontors
personal i stor omfattning. Det var en återkommande formulering i
polisens regleringsbrev att kontorspersonal skulle anställas för att
överföra arbetsuppgifter och avlasta poliserna. Ett problem som
uppstod var att det fanns beslut om polistjänster som inte kunde
tillsättas - det uppstod vakanser. Dessa vakansmedel användes på
flera håll efter medgivande av regeringen för anställning av admi
nistrativ personal vilket innebar också att det uppstod en "obalans"
mellan det antal poliser och annan personal som det ursprungligen
var tänkt. Arbetsfördelningen kom att variera mellan myndigheter
na då, den s.k. resursmixen (fördelningen mellan poliser och admi
nistratörer) såg olika ut. Frågan om arbetsfördelningen i polisen
och överföring av arbetsuppgifter från poliser till kontorspersonal
ledde till ett antal administrativa aktiviteter och sysselsatte flera or
ganisationer och kommitteer under tiden strax efter förstatligandet.
En arbetsgrupp inom RPS kom t.ex. fram till att det var nödvändigt
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att avlasta polismännen arbetsuppgifter. Grundförutsättningen för
detta var en kraftig förstärkning av biträdespersonal samt en ökad
utbildning av denna personal på såväl central som regional och lo
kal nivå. Man redovisade åtta punkter där kontorspersonal kunde
tas i anspråk, bl.a. receptionsarbete, arbete i sambandscentraler, be
redning av polismynclighetsärenden, enklare utredningar och admi
nistrativa sysslor i samband med fordonsskötsel. Arbetet med ar
betsfördelningen har ett direkt samband med arbetsprocesserna i
organisationen och tillhör därför den mest grundläggande administ
rationstypen - konstituerande administration.

För att kunna hålla ordning på personalen, deras utbildning, lö
ner och ledigheter har olika slags system utarbetats och använts i
polisen. Från början sköttes personaladministrationen med hjälp av
kort som upprättades över varje anställd och placerades i ett manu
ellt kortregister. För att effektivisera detta deltog polisen i början av
sjuttiotalet i ett försök med ett centralt personaladministrativt in
formationssystem som skulle vara gemensamt för hela statsförvalt
ningen. Försöken lades ned men strävan att föra över personalre
gistren på data i ett sammanhängande system fanns kvar. Polisen
fick ett sådant system 1976 (RPS-PA) och 1979 anslöts man till det
statliga lönesystemet SLÖR. Från flera håll inom polisen kritisera
des SLÖR för att vara för omständligt och tog orimligt n1ycket tid,
men infördes med syftet att underlätta och rationalisera personal
administrationen varför det tillhör den effektiviserande administra
tionstypen.

Under sjuttiotalet blev också personalpolitiska frågor allt viktiga
re. Frågor om arbetarskydd, arbetsmiljö och demokrati på arbets
platsen gjorde avtryck i polisen. Man anställde personalvårdskonsu
lenter för att hantera de polisanställdas fysiska, sociala och psykiska
problem. Från arbetsgivarens sida var argumentet för personal
vårdskonsulenterna att de hade en effektiviserande funktion, dvs.
att poliserna snart skulle kunl1a återgå till normal tjänstgöring. Kon
sulenterna kan också tolkas som ett uttryck för legitimerande admi
nistration eftersom deras förekomst i polisen avspeglade tidsandan
och ideer om den demokratiska organisationen. Försök med orga
niserad företagsdemokrati genomfördes under samma period och
ett program för personalpolitik i polisväsendet utarbetades efter ett
omfattande utredningsarbete. Detta kan tolkas som legitimerande
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administration eftersom syftet med demokratiarbetet inom polisen
var att svara på kritiken man fick som gick ut på att organisationen
var totalitär, militariserad och en symbol för maktutövning.

I slutet av sjuttiotalet kom också jämställdhetsfrågan i ropet i
samhället och även inom polisen. Det berodde på att det blev en
allmän politisk fråga och att antalet kvinnliga poliser ökade. Polisen
(RPS) startade sitt jämställdhetsarbete i samarbete med fackföre
ningarna och man arrangerade kurser i jämställdhet. Detta kan ock
så tolkas som en anpassning till rådande ideer och svar på kritiken
mot polisorganisationen. Jämställclhetsfrågan visar också att perso
nalarbetet är nära kopplat till fackföreningarna. De allra flesta poli
ser är med i Polisförbundet, medan de civilanställda organiseras
inom Statsanställdas förbund. Samverkan mellan fackföreningar
och arbetsgivare inom polisens område har varit ett viktigt inslag
ända sedan inrättandet av RPS 1964. Innan medbestämmandela
gens tillkomst, som reglerade denna samverkan, bedrevs detta i s.k.
företagsnämnder som fanns på alla nivåer inom polisen. Polisför
bundet är en viktig aktör, särskilt när det gäller personalfrågor, och
för polisen är det viktigt att samverka med dem för att få genom
slag och acceptans för ideer och förändringar. Samverkansarbetet
kan därmed tolkas som legitimerande administration.

När polisen förnyades i slutet av åttiotalet ställdes krav på att
polisen behövde rekrytera nya kompetenser. Traditionellt har juris
ter dominerat vid sidan av poliser, men efter omorienteringen mot
ekonomi och management har andra kompetenser eftersträvats.
Polisen har rekryterat bl.a. ekonomer, personalvetare och dataspe
cialister, gärna med akademisk utbildning, till administrativa tjäns
ter. Detta kan ses som konstituerande administration eftersom det
11.andlar om hur arbetet fördelas i organisationen. Det kan även tol
kas som effektiviserande administration i meningen att nya kompe
tenser och specialister krävs för att bäst kunna hantera de nya frå
gorna som fått ökad aktualitet och status i organisationen. Istället
för att poliser själva hanterar budgetfrågor kan utbildade ekonomer
syssla med detta, vilket syftar till effektivisering. Rekrytering av civi
la specialister kan även ses som legitimerande administration efter
som det signalerar att organisationen är beredd att förändras i sam
klang med moderna ideer om organisation.
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När det gäller effektiviserande administrativa aktiviteter inom per
sonaiarbetet har ett nytt system för personalinformation utvecklats
och införts i flera myndigheter under första halvan av nittiotalet.
Systemet började utvecklas i slutet av åttiotalet för att så småning
om kunna ersätta de gamla. Systemet gick under beteckningen PA
RIS och utvecklades inom Stockholms polismyndighet som också
utgjorde försöksmyndighet. Det är tänkt att poliserna själva skall
rapportera sin arbetstid fördelat på olika arbetsområden. Syftet är
att underlätta personalrapporteringen och samtidigt få statistik om
hur personalen använder sin tid.

Den senaste perioden domineras av ekonomiska frågor. Under
1997 sades ca 1200 civilanställda upp inom polisen p.g.a. den svåra
ekonomiska situationen. Man var tvungen att spara pengar. Av po
litiska skäl var polispersonalen fredad liksom vissa specialistfunk
tioner, vilket innebar att lägre utbildad administrativ personal fick
gå. Konsekvenserna av uppsägningarna blev att en del av deras ar
bete flyttade över till poliser, eftersom deras arbetsuppgifter ändå
måste utföras. Typen av administrativa arbetsuppgifter som inte
försvann med den administrativa personalen, utan flyttade över på
poliser, var sådana som tillhörde den konstituerande administratio
nen eftersom de berör de direkta arbetsprocesserna och syftar till
samordning och kommunikation. Exempel på arbetsuppgifter som
fördes över till poliser var receptionsarbete, arbete i telefonväxlar,
internpost, inköp av kontorsmateriel, sekreterarjobb och diverse
övrigt pappersarbete. Detta gick alltså helt på tvärs mot de renod
lingssträvandel~ som funnits de senaste 40 åren.

En aktuell diskussion inom polisen har handlat om ledarskap
och chefsförsörjning. På Polishögskolan har ett nationellt ledar
skapscentrum inrättats för att utbilda och fortbilda chefer. Polis
myndigheterna har även arbetat med att införa program för chefs
försörjning för att trygga återväxten och hitta de bästa framtida
cheferna. Dessa administrativa aktiviteter kan ses som effektivise
rande administration då de syftar till att systematisera och effektivi
sera chefsrekrytering och få bättre chefer och ledarskap i organisa
tionen.

När det gäller exempel på legitimerande administrativa aktivite
ter i den senaste perioden utgör arbetet med att personalen skall re
kryteras utifrån tanken om etnisk mångfald och arbetet med ar-
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betsmiljöarbetet två sådana. Särskilda program har t.ex. startats på
flera håll för att rekrytera och förbereda invandrarungdomar för
Polishögskolan. Arbetsmiljöarbetet har fått en ökad vikt och ut
ökad roll. Vid polisens förstatligande var arbetsmiljöfrågorna knut
na till den fysiska arbetsmiljön men begreppet har vidgats till att
omfatta såväl en social som psykisk dimension. Varje myndighet
måste upprätta en arbetsmiljöplan eller som det heter i arbetsmiljö
Iagen "bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete". Arbetet med et
nisk mångfald och arbetsmiljöarbetet kan tolkas som legitimerande
administration eftersom de har som syfte att visa att polisen är en
godarbetsgivare och avspeglar dagens mångkulturella samhälle. I
nedanstående tabell sammanfattas ovanstående resonemang om
vilka administrationstyper de administrativa aktiviteterna kan tolkas
som.

Tabell 6. Administrativa aktiviteter indelade i administrationstyper
inom personalarbetet 1965-2003.

~
Konstituerande Effektiviserande Legitimerande

Tid
1965-1978 Överföring av ar- PAl, personalvårds- Personalpolitik, före-

betsuppgifter från konsulenter tagsdemokrati, perso-
poliser till civila nalvårdskonsulenter

1979-1988 Vakanser SLÖR _Jämställdhet
1989-1996 Rekrytering av civila Civila specialister, Civila specialister

specialister PARIS
1997-2003 Uppsägningar Chefsförsörjning, le- Etnisk mångfald, sam-

darskap verkan, ledarskap

Dataarbete

Dataarbetet är både ett administrativt arbete i sig men också en
förutsättning för andra administrativa områden. Både ekonomi
och personalarbetet är beroende av datasystem och program. Data
arbetet är också en förutsättning för den polisoperativa verksamhe
ten och utgör en viktig del vid brottsutredningar med sina databa
ser och register. På flera sätt kan alltså dataarbetet ses som en nöd
vändig infrastruktur för organisationen. Dataarbete som konstitue-
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rande administration handlar om uppbyggandet av register och sy
stem som ingår i det direkta polisarbetet. Datoriseringen av polisen
inleddes tidigt. Redan 1967 köpte man in en egen datamaskin och
började lägga över register på data. De första datorerna var av ty
pen storclatorer som rymde stora register och polismyndigheterna
hade i regel var sin datorterminal som de kopplade upp mot RPS
stordator för att hämta information. De första registren som fördes
över på data var brottsregisttet, bilregistret och spaningsregistret.
Administrativa aktiviteter som gjordes i samband med datorisering
en var bl.a. uppbyggnaden av dataavdelningen vid RPS och rekryte
ringen och utbildningen av programmerare.

Registren och databaserna kan också ses som effektiviserande
administration eftersom de handlar om att rationalisera arbetspro
cesser och göra dem snabbare och enklare. Det är med ett sådana
argument som utvecklingen av nya system och införandet av nya
datarutiner har gjorts. Detta har drivits på genom den allmänna ut
vecklingen av tekniken på området som gjort att argumenten hela
tiden funnits för att effektivisera och köpa nya datorer.

Även om effektivitetsargumentet har varit det främsta när nya
system skall utvecklas och datorer köpas in går det att ifrågasätta
om detta alltid har varit det främsta syftet. Ett syfte har också varit
att polisen skall ligga i framkant av IT-utvecklingen och att man
skall vara en modern organisation. Dataarbete som legitimerande
administration har att göra med föreställningen om att man måste
hänga med i den snabba utvecklingen för att vara modern. Sådana
föreställningar har hela tiden varit en del av utvecklingsarbetet
inom dataområdet och varit möjliggjort stora satsningar på nya da
torer och system.

Efter första tidens stordatordrift gick datautvecklingen mot
mindre datorer med större kapacitet. Detta, menade man, låg i linje
med de förvaltningspolitiska intentioner som fanns i slutet av sjut
tio- och början av åttiotalet och som syftade till decentralisering av
myndigheternas verksamheter. Nya datorer, som inte var lika bero
ende av RPS stordatorer, köptes in och ersattes sedermera med
persondatorer. Detta förändrade arbetsfördelningen mellan central
och lokal nivå i polisorganisationen och kan tokas som konstitue
rande administration.
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Stora register och slagningar i dessa var polisens största använd
ningsområde i det polisiära arbetet. Datorerna användes också i det
administrativa arbetet när det gällde budgetarbetet och personalar
betet. I det direkta polisarbetet på fältet fanns det från början emel
lertid inga datarutiner. I slutet av sjuttiotalet började man därför ut
veckla ett system för anmälning och förundersökning. Tanken var
att poliserna själva skulle skriva in i datasystemet när man rapporte
rade sina ärenden. Efter flera års utvecklingsarbete och misslyckan
den började så småningom RAR (Rationell AnmälansRutin) använ
das i polisen 1989, först som en försöksverksamhet och sedan i full
skala. Syftet var att rationalisera polisernas arbete med rapportering
och dokumentation, vilket ansetts som krångligt och tidsödande.
Utvecklingen av RAR kan därför ses som effektiviserande admi
nistration.

Visionerna har hela tiden varit stora och löften ställts ut om hur
effektivt och snabbt saker skall ske i framtiden. Det har emellertid
visat sig att det finns stora skillnader mellan visionerna och den
praktiska verkligheten. Några exempel på dataarbete som legitime
rande administration är de strategier som utarbetats, först för ADB
och sedan för IT. Dessa strategier har föregåtts av ett omfattande
arbete i projektgrupper och resulterat i en rapport eller dokument
som talar om vilka målsättningar som fInns med dataarbetet. Att
strategierna inom polisen har fått liten effekt på det faktiska sy
stemutvecklingsarbetet visar utredningar som gjorts där detta kriti
serats kraftigt (se RPS rapport 1999, Guide IT Management AB,
RRV 1996:64, del 1, RRV 2000:8).

Dataarbete som legitimerande administration handlar även om
inköp av datorutrustning. Trots att man tidigt (i början av åttiotalet)
insåg var datautvecklingen var på väg, mot persondatorer och från
de stora centraldatorerna, fattades 1988 beslut om upphandling av
dataterminaler kopplade till stordator. Beslutet motiverades av regi
onalpolitiska skäl eftersom terminalerna tillverkades i den svenska
glesbygden. De nya systemen som utvecklades (RAR och PARrS)
var emellertid anpassade till persondatorer, vilket innebar att poli
serna använde olika slags datorer för olika arbetsuppgifter. När
anmälningar gjordes används pe och när slagningar i register gjor
des användes terminalerna. Inköpet är alltså ett exempel på en ad
ministrativ aktivitet som syftade i första hand till att tillfredsställa
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politiska intressen utan att se till vad polisen faktiskt behövde i sitt
arbete. Upphandlingen av dataterminalerna, ADB-strategin som
inte fick genomslag och nedläggandet av ARP-ABO-projektet har
tillsammans bidragit till att åttiotalet har benämnts datoriseringens
förlorade decennium i polisen.

I den senaste perioden har RPS inlett ett arbete med att styra ut
vecklingen av IT-projekt på ett mer sammanhållet sätt. Administra
tiva aktiviteter som syftar till denna ökade styrning är inrättandet av
ett IT-råd och utarbetande av riktlinjer för IT-verksamheten. Den
na ökade styrning kan hänföras till den effektiviserande administra
tionstypen. Andra exempel på effektiviserande administrativa akti
viteter är det nya systemet för rapportering DUR-TVA som är
tänkt att ersätta RAR-systemet. De senaste administrativa aktivite
terna inom polisens dataarbete som tillhör den legitimerande admi
nistrationstypen är tillgänglighet och kommunikation via Internet
inom ramen för arbetet med den s.k. 24-timmarsmyndigheten. Det
ta ingår i Statskontorets projekt som syftar till en ökad dialog med
medborgarna och kan ses som en typisk legitimerande administrativ
aktivitet då den syftar till att göra organisationen medborgarvänlig
och legitim. I dialogen med medborgarna ingår t.ex. att det idag går
att göra brottsanmälningar via Internet och att polisen aktivt arbe
tar för att göra sin hemsida aktuell och informativ. Dataarbetets
administrativa aktiviteter och tolkningen i administrationstyper
sammanfattas i tabellen nedan.

Tabell 7. Administrativa aktiviteter indelade i administrationstyper
inom dataarbetet 1965-2003.

~
Konstituerande Effektiviserande Legitimerande

Tid
1965-1978 Datoriseringel~ Nya register Pionjärer
1979-1988 Nya datorer och sy- Utveckling av system ADB-strategi

stem och teknik, optisk
läsning

1989-1996 Persondatorer Kommunikation via Regionalpolitiska beslut,
data, RAR ny strategi

1997-2003 Ökad styrning av IT- Internet, 24-
arbetet timmarsmyncligheten,

IT-strategi
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Administration i polisarbetet

När det gäller administration i polisarbetet handlar det i första hand
om administration som uppstår i samband med ärenden. Det är
främst reglering, dokumentation och rationalisering av arbetspro
cesser, vilket gör att den största delen av de administrativa aktivite
terna i polisarbetet faller under de två första administrationstyper
na. I samband med polisarbetet på fältet är det den mest grund
läggande typen av administration som uppstår. När ett ärende initi
eras är det de administrativa processerna samordning och arbets
fördelning som aktiveras. Det handlar om att anpassa sig till den
uppkomna situationen h~om de givna förutsättningarna och regler
na. Gunnar Ekman (1999) visade i sin avhandling om polisarbete
att detta görs genom att poliserna småpratar med varandra om hur
de skall hantera situationen. Småpratet kan alltså ses som en form
av samorclningsmekanism. När sedan den akuta situationen är av
klarad tar dokumentationen vid. Då skall ärendet bli en del av ad
ministrativa polisens arbete. Ärendet skall in i datasystem och stati
stik, det skall skickas vidare inom rättsväsel~det, ligga till grund för
nya mål och prioriteringar och så småningom arkiveras. Dokumen
tationen är en del av rättssäkerheten och har sin motsvarighet t.ex. i
journalföringen inom sjukvården. Ärendet skall kunna tas upp och
tidigare åtgärder snabbt hittas för nästa person som arbetar med
ärendet.

Polisens ansträngda ekonomi har också fått konsekvenser för
det administrativa arbete som utförs av poliserna. När ett stort an
tal civilanställda sades upp i slutet av nittiotalet flyttade en mängd
administrativa arbetsuppgifter över på poliser. Arbetsuppgifterna
försvann inte eftersom det var administrativa aktiviteter som till
hörde den konstituerande administrationstypen. Exempel på sådana
är receptionsarbete, interposthantering och diverse arbetsuppgifter
som tillhör det normala kontorsarbetet. Effektivisering av polisar
betet har bestått av att man försökt utveckla nya tekniska lösningar
som underlättar polisarbetet. När polisen förstatligades handlade
det mestadels om upprustning av polisens materiel och utrustnh~g.

Det var t.ex. sådan brist på polisbilar att alla distrikt inte ens hade
någon att tillgå. Andra tekniska hjälpmedel som tillkom under sjut-
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tiotalet var polisens radiokommunikationssystem och datorisering
en av polisregistren.

Dokumentationen har upplevts av poliser som en del av polis
arbetet som tagit mycket tid och arbete i anspråk. Ett typiskt polis
ärende genererar en mängd olika dokument och kopior som skall
bifogas. Formerna för detta har därför varit utsatta för rationaliser
ingsförsök, bl.a. genom datorisering. Det har varit ett arbete med
hög prioritet att åstadkomma ett datasystem för anmälning som
förenklar avrapportering och anmälning. I slutet av sjuttiotalet på
börjades ett arbete med detta, det s.k. A80/ARP-projektet, men la
des ned eftersom det bedömdes vara för dyrt att införa. Därefter
följde utvecklingen av RAR, som sedermera infördes som allmän
standard i polisen. DURTVA är det senaste exemplet på ett sådant
system som används för dokumentation och rapportering. När det
sedan gäller utskrifter av förhör har det skett en förändring från att
särskilda anställda utfört detta arbete till att poliserna gör det själva
liksom all annan dokumentation som hör samman med ärendet.
Poliserna redovisar också sin arbetstid själva i ett datasystem som
kallas PARIS. Det går till så att de för in en kod som motsvarar den
brottskategori som de för tillfållet arbetar med. Om de byter ar
betsuppgifter under dagen skall även tidskoden ändras. Genom att
alla anställda gör denna tidredovisning är det sedan möjligt att få en
redovisning ur systemet för hur de polisanställda fördelat sin tid.
PARIS är också underlag för löneutbetalning och andra personal
administrativa åtgärder.

När det gäller den legitimerande administrationen i polisarbetet
handlar det mest om regelföljande i formell mening. Arbetet är hårt
reglerat i Polislagen och Polisförordningen samt i en del specialla
gar. Till detta kommer anvisningar och råd som utges av RPS. En
viktig legitimerande funktion spelar polisens ansvarsnämnd (PAN)
eftersom de utreder anmälningar om brott och olämpligt beteende
begångna av poliser. Genom detta visar man att organisationen le
ver upp till de lagar och regler man själva är satta att övervaka. Van
ligare blir det också att PANs beshIt och åtgärder offentliggörs i så
väl polisens egna tidningar som dagstidningar. En annan del av po
lisarbetet som kan ses som legitimerande är det externa informa
tionsarbetet. RPS har utarbetat en informationspolicy som ger rikt
linjer för hur informationen skall behandlas. Denna säger att in-
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formationen skall ges snabbt och delegeras så som det är möjligt.
Helst bör informationen komma från den som arbetar med ären
det, vilket innebär att informationen är en reell arbetsuppgift i po
lisarbetet. I riktlinjerna från RPS poängteras att det är omgivning
ens bild av polisväsendet som står i förgrunden när det gäller in
formationsinsatserna (Cassel 2000). Tabellen nedan sammanfattar
de administrativa aktiviteterna i polisarbetet uppdelat i olika admi
nistrationstyper.

Tabell 8. Administrativa aktiviteter indelade i admlnistrationstyper
inom polisarbetet 1965-2003.

~
Konstituerande Effektiviserande Legitimerande

Tid
1965-1978 Ifyllande av blanket- Ramokonunullikation

ter, följande av anvis-
ningar och riktlinjer

1979-1988 RAR
1989-1996 NÄPO,POP
1997-2003 Sekreterarjobb, re- BSC, DURTVÅ, da- Information, PAN

ceptionsarbete, in- taarbete
ternpost etc

Slutsats: Administration i polisen

För att kunna diskutera den administrativa förändringen har jag
studerat administrativa aktiviteter i polisen och analyserat dem med
hjälp av modellen. Därmed har vi fått en praktisk förståelse av vad
som menas med administration i polisen. Denna praktiska förståel
se ger underlag till en diskussion om polisens administrativa för
ändring och vilka drivkrafter som fmns till denna. Som avslutning
på detta kapitel diskuterar jag administrationsmodellens använd
barhet för att analysera administrativa aktiviteter.

Administrationsmodellen som använts för att dela in administra
tiva aktiviteter i administrationstyper är sammansatt utifrån olika
teoretiska perspektiv som ger aktörer olika handlingskapacitet. Det
ta blir problematiskt när någon administrativ aktivitet skall tolkas
som tillhörande den legitimerande administrationstypen. De första
typerna antas det [mnas ett relativt direkt samband mellan argu-
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ment, uttalade syften och handling. För den legitimerande administ
rationstypen kan det emellertid förekomma skillnader mellan vad
som sägs och görs eftersom det kan ske särkoppling, dvs. att argu
ment och syfte skiljer sig åt. Det är i sådana fall som tolkningen blir
särskilt viktig

Det andra kriteriet för denna tolkning blir då viktigt, sambandet
med de direkta arbetsprocesserna. Polisens direkta arbetsprocesser
kan antas vara sådana som anges i Polislagen, dvs. att förebygga
och beivra brott. En typisk legitimerande administrativ aktivitet är
då att utarbeta en miljöpolicy. Den har lite att göra med de direkta
arbetsprocesserna eftersom den inte syftar till att skapa eller bibe
hålla en organisation för att förebygga och beivra brott, dvs. konsti
tuerande administration. Den kan möjligen göras i effektiviserande
syfte eftersom den skulle kunna påverka arbetsprocesserna så att
vissa saker görs mer miljövänligt. Men den är i första hand en legi
timerande administrativ aktivitet eftersom den kan tolkas som att
den utförs därför att det antingen är reglerat att myndigheter skall
ha miljöpolicies eller därför att organisationen då uppfattas mer po
sitivt av omgivningen. Sambandet med de direkta arbetsprocesserna
är litet eller inget. Att utarbetandet av sådana policies sedan motive
ras med att de leder till större effektivitet och att argumenten är ra
tionella är en annan sak. Det är få företrädare för organisationer
som hävdar att de sysslar med saker som är ineffektiva eftersom det
inte är ett legitimt argument.

En annan sak är också vad utfallet blir av de administrativa akti
viteterna. Det kan vara så att administrativa aktiviteter som görs i
effektiviserande syfte inte alls leder till högre effektivitet, utan
ibland tvärtom. Enligt modellen är emellertid den administrativa
aktiviteten effektiviserande eftersom det är syftet och sambandet
med de direkta arbetsprocesserna som är kriterierna för tolkningen.
Ett exempel är mål och resultatstyrningen som kan ifrågasättas om
den verkligen leder till högre effektivitet trots att syftet är detta.
Uppgiften för min tolkning när det gäller den legitimeral~de admi
nistrationstypen blir således att försöka gå bakom argumenten och
se det egentliga syftet med de administrativa aktiviteterna. Ibland
kan det vara så att de har flera syften. Att införa en modern eko
nomistyrningsmodell kan ju enligt detta resonemang både vara ef
fektiviserande och legitimerande administratiol~. I dessa fall har jag
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inte bestämt en administrationstyp, utan tolkat den administrativa
aktiviteten som både och. En fråga som också kan ställas är om det
kan ske övergångar mellan administrationstyper över tiden. Det kan
ju tänkas att en administrativ aktivitet vid en tidpunkt utför i effek
tiviserande syfte och vid en annan tidpunkt i legitimerande. Rekry
tering aven viss sorts kompetens till organisationen kan vara ett
sådant exempel då man vill effektivisera arbetet, men vid ett annat
tillfålle vill peka på sin expertkompetens i legitimerande syfte. Jag
har tolkat administrativa aktiviteter så som jag uppfattat dem vid
tillfållet de utförts, och därmed kanske också missat övergångar
mellan typer.

Även om tolkningen ibland kan vara grannlaga och det inte
självklart går att placera administrativa aktiviteter som en administ
rationstyp visade analysen i kapitlet att den fyller sin funktion väl
som analysverktyg i och med att den skiljer mellan tre, på teoretiska
grunder framtagna, typer av administration. Detta innebär att det
öppnar för ideer om att de olika typerna har olika drivkrafter och
konsekvenser. För det andra hjälper modellen till att länka samman
administration i praktiken, de administrativa aktiviteterna, med ad
ministration i teorin, processer och typer. Detta görs genom att tol
ka de administrativa aktiviteternas syften och samband med de di
rekta arbetsprocesserna.

Genomgången i detta kapitel visar att polisens administrativa ak
tiviteter är omfattande och utförs inom flera olika områden. Den
visar också att administrativa aktiviteter kan ta sig en mängd olika
uttryck, allt från direkta samordningsåtgärder i polisarbetet till stora
utredningar om styrningen av organisationen. Med hjälp av admi
nistrationsmodellen som utvecklades i kapitel 2 har de administrati
va aktiviteterna som förekommit i polisen kunnat hänföras till olika
typer av administration. Vad som menas med administration i poli
sen är inte entydigt utan sammanfattas bäst i de tabeller som avslu
tade varje avsnitt (se ovan). I nästa kapitel skall jag med tabellerna
som underlag redogöra för vad det är som förändrats i polisens
administration under den studerade tidsperioden.
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Kapitel 9

Den administrativa förändringen i polisen

I förra kapidet fick vi en förståelse av som kan klassificeras som
administration i polisen. De administrativa aktiviteter som beskri
vits i berättelsen om polisens administrativa förändring 1965-2003
analyserades och tolkades i administrationsmodellens terminologi
som ett första steg i att kunna analysera den administrativa föränd
ringen. I detta kapitel skall jag gå vidare med det andra steget, dvs.
diskutera vad det är som fo'rändrats i polisens administration. Först
skall jag redogöra för vad som förändrats inom de områden jag
studerat inom polisen. Därefter sammanfattar jag denna förändring
i allmänhet och med hjälp av administrationstyperna.

En förvaltningspolitisk experimentverkstad

När det gäller den administrativa förändringen som handlar om
RPS och polisens organisering är dess roll som förvaltningsmyn
dighet och förhållande till regeringen och den förda politiken viktig.
Ser vi till studien från polisen är en iakttagelse att RPS och polisor
ganisationen varit särskilt "duktig" på att följa förvaltningspolitiska
intentioner och "pådrag". Man har deltagit i de allra flesta försök
som gjorts, från programbudgetering och företagsdemokrati i bör
jan av sjuttiotalet till "24-timmarsmyncligheten", miljöledningssy-
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stem och kvalitetssäkring idag. Det är t.o.m. så slående att man kan
betrakta polisen som en förvaltningspolitisk experimentverkstad.

RPS roll i polisväsendet och de administrativa aktiviteter som
bedrivits från deras sida följer den allmänna förvaltningspolitiska
utvecklingen, och utgör närmast en provkarta på sådana åtgärder
och försök. RPS har förändrats från att vara en starkt reglerande
myndighet som arbetade för enhetlighet och centralisering till att
vara en mer rådgivande, stödjande och policyskapande myndighet
som styr med andra medel. Denna förändring har inneburit att RPS
administrativa aktiviteter och polisens organisering har förändrats
och kan hänföras till olika typer av administration i olika tidsperio
der.

Tidiga förvaltningspolitiska försök i polisen var programbudge
teringsförsöket och försöken med företagsdemokrati. Programbud
geteringen lade tonvikt vid kostnader, effektivitet och rationalitet i
polisverksamheten, och ledde till frustration i försöksdistrikten då
programbudgeteringen medförde en mängd administrativt arbete.
Företagsdemokratiförsöket omfattade endast medbestämmande i
särskilda frågor, bl.a. personalfrågor och avslutades i samband med
att den nya medbestämmandelagen infördes. I mitten av åttiotalet
omorienterades polisen när den stora polisreformen genomfördes.
Utredningen som sedermera ledde till polisreformen startade 1975
och en ny rikspolischef tillträdde 1978. Reformen genomfördes vis
serligen inte förrän 1984-85, men överskuggade ändå polisens arbe
te och inriktning, och dess organisation anpassades successivt till
utredningens ideer. En övergripande synpunkt var att polisväsendet
hade genomgått en snabb uppbyggnad som lett till centralisering
och en organisation som inte i alla stycken motsvarande en effektiv
statlig myndighetsorganisation. BI.a. kritiserades RPS för att ha vux
it oproportionerligt mycket. Det var dags att anpassa polisen efter
den nya kostymen, att effektivisera och återställa. Polisen reforme
rades i enlighet med ideer om decentralisering, demokratisering, av
reglering, brukarinflytande och service. I polisen gav t.ex. inrikt
ningen på service till medborgarna upphov till administrativt arbete
då man tillsatte arbets- och projektgrupper för att utreda och skapa
ett handlingsprogram för servicearbetet. Polisreformen innebar
också decentralisering av polisorganisationen, och de allt mer själv
ständiga polismyndigheterna förstärkte sina administrativa funktio-
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ner. Arbetet med legitimerande administration ökade i samband
med den stora polisreformen eftersom den syftade till att återupp
rätta förtroendet för polisen och förankra dess verksamhet hos
medborgarna enligt de förvaltningspolitiska ideer som då rådde.

För RPS minskade arbetet med den konstituerande administra
tionstypen då dess roll mera skulle ses som rådgivande och en ser
vicemyndighet gentemot polismyndigheterna. Ungefär samtidigt
lanserades länspolismästarmodellen som innebar att chefen för den
största polismyndigheten i länet också var länets högste polischef.
Utvecklingen därefter har gått mot att polismyncligheterna blivit
större och fårre. Idag fmns det 21länspolismyncligheter mot de 118
polismyndigheter som fanns när polisen förstatligades. Under slutet
av åttio- och början av nittiotalet förnyades polisen, ll1.te minst
inom det administrativa arbetet. RPS upplevde en renässans och
fick en stärkt ställning. En rad förändringar skedde ll1.0m organisa
tionen som var kopplade till förnyelsearbete ll1.0m den offentliga
sektorn. En allmän inriktning på ledarskaps-, styrnings- och policy
frågor fick genomslag.

På många sätt blev polisen under Björn Erikssons första år som
rikspolischef en modern organisation. RPS skulle bli en stark kraft
som drev egna frågor gentemot regering och medborgarna. Förny
elsearbetet handlade bl.a. om att mål i större utsträckning skulle sty
ra resursutnyttjandet och inriktningen på polisarbetet, och att bud
getprocessen skulle ställas om inför den kommande budgetrefor
men. I samband med detta ställdes krav på ökad administrativ
kompetens i polisen, t.ex. inom ekonomiområdet. RPS tillsatte bl.a.
ett projekt som kallades Polis-90 för att arbeta med dessa frågor
och ställa om polisen till målstyrningen. Polisen inordnades i del1
nya budgetprocessen fr.o.m. budgetåret 1994/95. Återkommande
krav i regeringens regleringsbrev var att polisen skulle stärka sin
ekonomiadministrativa kompetens och utarbeta en mål- och resul
tatstyrningsmodell. De effektiviserande och legitimerande admitust
rationstyperna blev viktigare under denna period.

De förvaltningspolitiska ideer som står i centrum idag är åter
medborgarorientering och det förvaltningspolitiska ledordet är kva
litet (premfors m.fl. 2003). På RPS tillsattes en kvalitetscontroller
och olika modeller för kvalitetsarbete började al1vändas i flera
myndigheter. En särskild modell för verksamhetsstyrning med ur-

199



sprung i konceptet Balanced Score Card används också av många
myndigheter. Modellen innehåller bl.a. medborgarmätningar angå
ende trygghet, nöjdhet osv. (kallas kundfokus i ursprungsmodellen).
Andra färska exempel på hur de förvaltningspolitiska ideerna tar sig
uttryck i polisen är att man börjat med brottsanmälan via Internet
och har som policy att vara öppna i kontakter med medborgarna
inom ramen för 24-timmarsmyncligheten. I den senaste perioden
har den konstituerande administrarlonstypen åter fått ökad betydel
se för RPS. Dess roll som central och samordnande myndighet har
stärkts i och med att styrningen ökat på en rad områden, bl.a. ge
nom ökad föreskriftsrätt, stärkt tillsynsfunktion och ökad styrning
av budgetprocess och IT-utveckling. Det har även skett en centrali
sering av länskommunikarlonscentralerna. Sedan några år pågår ett
arbete under namnet En nationell polis som syftar till att öka sam
ordningen inom polisväsendet, med anledning bl.a. av kritik som
riktats mot polisen i detta avseende (se SOV 2002:117).

Från hushållning till styrning

Över tiden har det skett stora förändringar i polisens ekonomiarbe
te. Ett från början traditionellt budgetsystem med äskande och till
delande av pengar med detaljerade anvisningar om hur pengarna
skulle användas har blivit ett sofistikerat system för resurstilldel
ning, styrning och uppföljning. Några viktiga steg i denna föränd
ring är 1972 då ett försök med programbudgetering inleddes, 1981
då övergripande prioriteringar började användas i regeringens re
gleringsbrev, 1985 då rarrLbudgetering började användas för en del
av verksamhetens budget ocll ekonomibyrån inrättades på Rikspo
lisstyrelsen, 1989 då den nya budgetförordningen började gälla och
polisen inledde ett intensivt utvecklingsarbete på ekonomiområdet,
1992 då polisen inordnades i den nya budgetprocessen, 1994 då
projektgruppen för resultatstyrning och resultatkultur bildades och
började utveckla en resultatmodell, 1997 då resultatdialoger inför
des i polisen ungefär samtidigt som Balanced Score Card eller verk
samhetsstyrning introducerades. I regleringsbrevet för 2001 har
verksamhetsstyrnli1g blivit ett vedertaget begrepp.
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Utvecklingen går att beteckna som att ekonomiarbetet förändrats
från att innehålla konstituerande administrativa aktiviteter alltmer
innehåller legitimerande förutom de effektiviserande som är eko
nomiarbetets huvuduppgift. Ett annat sätt att beskriva utvecklingen
av budgetprocessen i polisen är att beteckna den som en avregle
ring, men som successivt återreglerats. Den förändrade anslagskon
struktionen med en fri del som infördes i samband med polisre
formen var ett första steg mot ramstyrning. Sedan den fullstäl1cliga
ramstyrningen införts har nya procedurer och metoder utvecklats
för att förbättra styrningen, vilket kan ses som att regleringen av
budgetprocessen åter ökar. Den nya budgetprocessen innehåller på
samma gång en ökad frihet för myndigheterna samtidigt som det
fmns element av hård styrning. Det traditionella budgetarbetet
sköts från polismyndigheternas ekonomiavdelningar och RPS eko
nomibyrå. Det är mestadels civilanställda och inte sällan s.k. civila
specialister som arbetar med detta. Med mål- och resultatstyr
ningsmodellen har allt fler kommit att dras in i detta arbete. Il1te
minst i de s.k. resultatdialoger som används inom polisen blir även
poliser indragna i ekonomiarbetet. Modellen verkar uppifrån och
ned i organisationen vilket innebär att det administrativa arbetet
sprids utåt genom överordnade enheters krav på sina underordna
de. Poliser blir sysselsatta med verksamhetsplanering och reslL1tat
redovisning.

Ekonomiarbetet har blivit den viktigaste lednings- och styr
ningsprocessen i organisationen och i linje med detta har det också
professionaliserats och expanderat. Ekonomisystemen med mål
och resultatstyrningen som en stor del har visat upp en betydande
administrativ tillväxt på alla nivåer i organisationen. Balanced Score
Card-modellen bidrar också till en ökning av det administrativa ar
betet eftersom den medför mer statistik, fler analyser och mer pla
nering av polisarbetet än tidigare samtidigt som den inte ersätter
någon del av mål- och resultatstyrningen.

Ekonomiarbetet handlar idag inte bara om resursfördelning och
budgetering för den interna verksamheten, utan även om att externt
redovisa och presentera verksamheten och resultaten. Denl1a för
ändru1g, som kan beskrivas som en förändring från effektiviserande
till legitimerande administration, har även skett i den offentliga för
valtningen i stort. Detta har inneburit att ekonomin och ekonomi-
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arbetet fått en allt större plats i myndigheternas arbete de senaste
~ugo åren. Resultatorientering och målstyrning har medfört att ett
ekonomistiskt synsätt på polisverksamheten förts in. En roll i den
na omorientering spelade t.ex. en utbildning som kallades polisens
managementprogram (PMP) där alla högre polischefer ingick. An
demeningen var att det inträffat en kulturförändring som innebar
att polisen skulle och borde styras ocl~ ledas som vilka andra orga
nisationer som helst. Med detta följde också en uppbyggnad av po
lisens ekonomifunktioner ocl~ kompetens på området.

N ormerna om vad som kännetecknar bra prestationer och ett
bra polisarbete formuleras inte bara av poliser eller jurister, utan
idag även av ekonomer eller andra akademiskt utbildade. Det går
att tala om en ny professionell grupp som kommit in vid sidan av
den traditionella juristgruppen i polisen - företagsekonomerna.
Denna grupp för med sig kunskap, normer och modeller med röt
ter i företagsekonomisk vetenskap. Detta gör att nya typer av krav
ställs på andra delar av organisationen som kommer från ett eko
nomiskt perspektiv och ekonomiska styrmodeller. Det får också till
följd att verksamheten måttsätts ocl~ avgränsas på ett annat sätt än
tidigare som kan få konsekvenser för den praktiska verksamheten. I
mål- och resultatstyrningsmodellen och i Balanced Score Card
modellen är målformuleringen en viktig ingående del, vilket gör att
det sker en jakt på relevanta mål och mått som beskriver dessa.

Inte sällan blir målen kvantitativt inriktade som t.ex. att ett visst
antal nykterhetskontroller skall göras eller hur frekvent en plats
skall patrulleras. Administrationen formar på så sätt inriktningen på
verksamheten istället för tvärtom. Detta innebär att målformule
ringen, redovisningen ocl~ uppföljningen lika mycket tillfredsställer
externa intressenters krav på vad polisen skall göra som verksamhe
ten själv. De ekonomiska styrmodellerna inrymmer i sig själv även
en viktig legitimerande aspekt. Genom att arbeta med moderna
koncept och modeller skapar man legitimitet för polisens sätt att
hantera den ekonomiska styrningen.

Yrkesroller i förändring

Liksom ekonomiarbetet har personalarbetet förändrats stort sedan
1965. Det går att beskriva som en förändring från en traditionell
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personaladministration till en modern Human Resource Manage
ment. Denna förändring innebär att området expanderat och om
fattar fler frågor än tidigare. Vid sidan av administration av löner,
ledigheter och rekrytering har området vidgats till att innefatta frå
geställningar som bl.a. handlar om karriärplanering, chefsförsörj
ning, jämställdhet, etnisk mångfald och etik. En annan stor föränd
ring i personalarbetet är att det administrativa arbetet omfördelats
mellan personalgrupper.

Omfördelningen av administrativt arbete mellan personalgrup
per har skett på flera sätt. En strävan har ända sedan förstatligandet
funnits från politiskt håll att överföra administrativa arbetsuppgifter
från poliser till administrativ personal för att på så sätt renodla poli
sens arbetsuppgifter. Utgångspunkten har varit att poliser skall ut
föra sådant som poliser är utbildade för, dvs. polisarbete som faller
under direkt lagtillämpning. Allt annat skall i princip kunna utföras
av annan personal. Ett av huvudargumenten för att anställa kon
torspersonal (administrativ personal) var att det då skulle bli möjligt
att avlasta poliserna arbetsuppgifter som inte hörde till det egentliga
polisarbetet. Polisrollen skulle renodlas.

Den senaste i raden av utredningar som utrett denna fråga, Po
lisverksamhetsutredningen (SOU 2001 :87), har återigen varit inne
på samma frågeställning och kommit med samma lösning som tidi
gare. Utredningen menade att arbetsuppgifter skulle kunna överfö
ras från poliser till civilanställda i en sådan omfattning att 500 polis
tjänster kunde frigöras. Trots att samma lösning lanserats flera
gånger tidigare verkar ända problemet kvarstå och t.o.m. bli större
om man får tro den kritik som riktats mot polisens administrativa
arbete från olika håll. Den enda rimliga slutsatsen är att det admi
nistrativa arbetet ökat i polisen i samma eller högre omfattning som
det anställts nya administratörer.

En sak som påverkat fördelningen av arbetsuppgifter i
organisationen är uppsägningarna av civilanställda som
genomfördes 1997-98. Skälen för detta var krav på besparingar och
minskade resurser. Effekten av uppsägningarna fick att en stor del
av deras arbetsuppgifter flyttats till poliser. Poliser fick bemanna
receptioner och telefonväxlar, köra internpost, skriva ut sina egna
bandförhör, göra inköp samt i övrigt sköta sina egna administrativa
arbetsuppgifter. Profilen på den uppsagda personalen var att de i
allmänhet hade lägre kompetens och utförde enklare administrativt
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lägre kompetens och utförde enklare administrativt arbete av rutin
artad och okvalificerad karaktär. Ett sätt att beskriva utvecklingen
är att det idag fmns fåorre administratöOrer, men fler som administrerar.
Denna förändring kallar jag"amatiirisering' eftersom kontorsarbetet
tidigare utfördes av personal som var utbildad för detta. Datorise
ringen av arbetsplatserna och en ökad användning av datorer i ar
betet förstärker denna omfördelning av administrativt arbete som
leder till att varje anställd bli sin egen sekreterare. När arbetet flyttas
till var och ens skrivbord skall samma arbete utföras av för denna
typ av arbete outbildad personal. Man kan fråga sig hur många ar
betstimmar det gått åt för att åtgärda t.ex. "datastrul,,26 som orsa
kats av ovana och hanteringsfel av användaren? Utskrifter av band
förhör är ett annat typexempel. Istället för att personer med vana
och utbildning att skriva maskin gör detta ägnar sig poliser åt detta
vilket är avsevärt mindre kostnadseffektivt. De flesta av dessa ad
ministrativa aktiviteter syftar till samordning och kommunikation,
vilket innebär att de tillhör den konstituerande administrationsty
pen.

Samtidigt har administrativ personal rekryterats till administrativa
arbetsuppgifter som anses mer kvalificerade. Exempel är ekono
miskt analys- och redovisningsarbete, informationsarbete, dataarbe
te och specialiserat personalarbete. Det okvalificerade administrati
va arbetet har alltså flyttat till poliser samtidigt som det kvalificera
de administrativa arbetet ökar. Det är sådant arbete som har med
ekonomi, redovisning, analys och uppföljning att göra. Man rekry
terar personal med akademisk kompetens, civila specialister, och in
rättar nya avdelningar, enheter och tjänster. Det fmns en uppfatt
ning om att man måste förändra, bredda och höja kompetensen. I
Stockholms polismyncligl1et visar sig detta genom att man succes
sivt bygger upp en stab mnt polisledningen med kvalificerad admi
nistrativ kon1petens. Man har rekryterat ekonomi- och personal
och informationsdirektörer, inrättad en speciell analysenhet bestå
ende av akademiker och allmänt riktat in sig på planering, uppfölj
ning och analys av verksamheten. Denna förändring kallar jag ''pro-
fessionalisering' av det administrativa arbetet eftersom administratio
nen i sig utvecklas till något som anses nödvändigt och nyttigt och

26 Enligt RRV:s rapport om polisens IT-stöd (RRV 2000:8) utgör "datastrul" en inte
obetydlig effektivitetsförlust i polisarbetet (so26).
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som kräver specialistkompetens. Istället för strävandena efter ren
odling där poliser enbart skulle syssla med polisarbete och civilan
ställda med det övriga arbetet, har den politisk-ekonomiska verklig
heten bidragit till att det blivit precis tvärtom. Dessutom rekryteras
civilanställda till mer kvalificerade administrativa arbetsuppgifter.
De civila specialisterna rekryteras i syfte att effektivisera arbetet
inom de administrativa områdena, men kan även tolkas som legiti
merande då de signalerar att organisationen tar sådana frågor på
allvar och gör detta på "rätt" sätt.

Polisen i informationsåldern

Dataarbetet i polisen inleddes tidigt, redan före förstatligandet
1965. Utmärkande för dataarbetet över tiden är att man investerat
stora resurser i nya datorer, utbildning, konsulter och system. Trots
detta upplevs datasystemen och datoriseringen som otillfredsstäl
lande på många håll i polisen. Samtidigt som nyttan och den ratio
nella användningen av datasystemen är oomtvistad har driften, un
derhållet och utvecklingen av datasystemen blivit omfattande. Det
har rekryterats experter och byggts upp avdelningar, enheter och
funktioner för detta på alla nivåer. Det administrativa arbetets for
mer har förändrats i takt med att teknologin förändrats. Sedan da
torernas intåg i statsförvaltningen i slutet av sextiotalet har nya an
vändningsområden ·upptäckts i takt med att tekniken utvecklats.
Det polisiära arbetet har mer eller mindre revolutionerats sedan da
torerna infördes. Idag fmns flera databaser och register som är
oumbärliga för polisarbetet t.ex. brottsregistret och det allmänna
spaningsregistret. Det senaste exemplet är det internationella polis
samarbetet inom Schengen med dess gemensamma dataregister.
Förutom att det polisiära arbetet underlättas påverkar datorerna
och informationsteknologin även polisens administrativa arbete på
åtminstone tre sätt.

För det första förändras de allmänna administrativa rutinerna i
myndigheten. I ekonomi- och personalarbetet används datasystem
för rapportering och redovisning. Detta innebär förvisso en ratio
nalisering jämfört med tidigare men är samtidigt sårbart då stora
delar av informationen är koncentrerade till datorerna. Polisen har
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även blivit kritiserad för att det saknats samordning mellan datasy
stem och för att de tagits fram i lokala projekt (RPS Rapport 1999).
Till de allmänna administrativa rutinerna hör även sådant som elek
tronisk blanketthantering och automatisk diarieföring.

För det andra innebär datoriseringen att i princip varje anställd
förses med en egen persondator. Detta medför att det administrati
va arbetet flyttas ut till skrivborden. Detta har förstärkts av uppsäg
ningarna av de civilanställda som tidigare gjorde sådant arbete. Nu
sköter de enskilda polistjänstemäl1nen vardagsadministrationen
själv med hjälp av sin egen dator. Skriva brev, skriva ut bandförhör
och kopiera är exempel på administrativt arbete som det tidigare
fanns assistent- och sekreterarpersonal för. Datasystemen konstrue
ras också så att var och en skall "administrera sig själv". Poliserna
själva rapporterar och registrerar t.ex. arbetstiden via personalrap
porteringssystemet PARIS.

För det tredje inträffar en förändring som har med informa
tionsteknologins natur att göra. I och med att datorerna och syste
men underlättar informatiol1.shanteringen flyttas gränserna fram när
det gäller mängden information som hanteras. Flera av intervjuper
sonerna menar t.ex. att användningen av statistik ökar inom myn
digheten. Eftersom det är möjligt att ta fram statistik och redovis
ningar med hjälp av datasystemen ökar också kraven på att man
skall göra detta. Den administrativa kapaciteten hos systemen ökar.
En annan sak som ökar är mailtraflken inom myndigheterna. Det är
t.ex. enkelt att lägga till en extra adress när man skickar e-post, vil
ket gör att man gärna skickar ll'lformation till några extra personer
"för kännedom". Detta gör att den totala informationsmängden
ökar. Datorerna underlättar alltså inte bara det administrativa arbe
tet utan de tenderar också att generera administration. N ågon för
utsätts ju hantera statistiken och informationen som skickas runt.
Den förändrade teknologin påverkar alltså det administrativa arbe
tet så att datorerna blir en förutsättning och en oundgänglig del av
verksamheten, att varje anställd blir sin egen sekreterare och att den
administrativa kapaciteten ökar.
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Polisarbete ilorändring

Polisorganisationen präglas de senaste åren av att ekonomi och re
surser har fått ökad betydelse. Detta avspeglas även i det praktiska
polisarbetet. I början av åttiotalet infördes prioriteringar och analys
och planering blev en allt viktigare del i polisens arbete. Samtidigt
kom de första signalerna om en omorientering av polisarbetet mot
en mer förebyggande inriktning. Detta sätt att arbeta, med mer ana
lys och planering i förebyggande syfte, har sedermera kommit att
betecknas problemorienterat polisarbetet (POP), efter anglosaxisk
förlaga. Detta arbetssätt har fått sin organisatoriska hemvist i när
polisen. POP är ett nytt sätt att arbeta som medför förändring i det
administrativa arbetet för poliserna. Huvudiden är att polisen i stör
re utsträckning skall arbeta proaktivt istället för det klassiska reakti
va polisarbetet. Brottsanalysen görs vid skrivbordet med hjälp bl.a.
av statistik och ligger till grund för målsättningar och hancllingspla
ner. Dessa utvärderas sedan och följs upp på ett helt annat sätt än
tidigare, vilket medför att mer av arbetstiden går åt till administra
tion.

Iden med det problemorienterade polisarbetet är att s.k. var
dags- och mängdbrott skall kunna förebyggas genom att identifiera
orsaker till brotten och på så vis effektivisera polisarbetet. Det kan
handla om att identifiera personer som är benägna att begå dessa
brott eller att identifiera platser som ofta är utsatta för brott. Ett
exempel är att man i samarbete med kommunen sätter upp belys
ning på mörka parkeringar där det gjorts bilinbrott. Flera myndig
heter arbetar på detta vis inom ramen för modellen Balanced Score
Card.

Ökad administrativ komplexitet och tillväxt

Sammanfattningsvis visar genomgången av den administrativa för
ändringen i polisen att det skett en administrativ tillväxt. Inom det
administrativa arbetet förekommer ett ökande antal arbetsuppgifter,
ett ökat antal anställda som arbetar med administration och fler or
ganisatoriska enheter för administrativa funktioner. Detta kan ock
så förstås som att komplexiteten ökar (premfors 1998). Beskriv-
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ningarna av förändringen visar också att vissa adnllnistrationstyper
verkar öka i omfattning. Först diskuterar jag den allmänna föränd
ringen och därefter hur denna förändring kan tolkas i administra
tionsmodellens typer.

När det gäller storleken på det administrativa arbetet i polisen
saknas tillförlitliga mått. I metodkapitlet redogjorde jag för några
försök att mäta administrationen, men konstaterade att dessa var
förknippade med stora problem. Även om dessa siffror inte visar
exakt hur omfattande det administrativa arbetet är, går det att uttala
sig om riktningen på den kvantitativa förändringen. Det fmns fler
administrativt anställda i polisen idag än för trettio år sedan och de
ras andel har fördubblats i förhållande till utbildade poliser (se ta
bell 3 i kapitel 3). Dessutom har en varaktig strävan ända sedan för
statligandet varit att överföra arbetsuppgifter från poliser till de
administrativa. Det innebär förutom att de är fler att de också utför
fler arbetsuppgifter än tidigare. Ett annat mått som skulle kunna ge
indikationer på omfattningen av det administrativa arbetet är pro
dukrivitetsmåttet, dvs. vad man får ut i förhållande till insatta resur
ser. I polisens fall skulle brottsuppklarningsprocenten kunna vara
ett slags produktivitetsmått. Då visar det sig att polisen årligen får
allt större resurser medan uppklarningsprocenten gått ned (BRA
2002:4).

När det gäller administrativa åtaganden fmns det fler administra
tiva arbetsuppgifter på fler områden än tidigare. Det har successivt
tillkommit nya administrativa arbetsuppgifter. Inom ekonomi och
budgetarbetet har den årliga budgetprocessen utvecklats från ett
sammanräknande, kameralt system till ett avancerat tekniskt system
för redovisning, uppföljning och analys. Dessutom är fler anställda
på flera nivåer inblandade i detta system genom aktiviteterna verk
samhetsplanering, resultatclialoger, målformulering och resultatre
dovisning. Inom personalarbetet har utvecklingen gått från att vara
en traditionell personaladministration med hantering av löner och
ledigheter till en bredare Human Resourse Management som inbe
griper fler aspekter och administrativa arbetsuppgifter inom perso
nalområdet. Några exempel är arbetet med social och psykisk ar
betsmiljö, jämställdhets- och jämlikhetsarbete samt samverkan med
fackföreningarna. Inom dataarbetet har en motsvarande utveckling
skett där datorerna från början användes för att hantera stora in-
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formationsmängder i register, men nu används även till sofistikera
de analyser, kommunikation inom och utom organisationen samt
som hjälpmedel i det operativa polisarbetet. Idag genomsyrar data
arbetet hela organisationen.

Inom det operativa polisarbetet har en administrativ dimension
lagts till arbetet när man strävar efter att arbeta problemorienterat
och proaktivt. Detta arbetssätt kräver mer ingående analys av
brottssituationen och den lokala problembilden för att man skall
kunna arbeta mer målinriktat från polisens sida. Denna ide som är
kärnan i närpolisarbetet går också hand i hand med verksamhets
styrningsmodellen som tillämpas inom flera myndigheter där med
borgarmätningar ingår som en central del. Tillsammans skapar des
sa förhållningssätt fler administrativa arbetsuppgifter i polisarbetet
eftersom det nya sättet att arbeta har medfört att statistik, analyser
och uppföljningsarbete ökat. Att arbeta med ett traditionellt reak
tivt arbetssätt, dvs. reagera på vad som händer är ett enklare arbets
sätt som kräver mindre administrativt arbete.

Inom samtliga admi1ustrativa områden läggs nya administrativa
rutiner på de gamla och fler administrativa arbetsuppgifter till
kommer. I polisen är det slående hur man på olika myndigheter ar
betar med skilda administrativa rutiner och modeller, inte sällan fle
ra parallellt. Man har t.ex. fått kritik för utvecklandet och använ
dandet av datasystem som gjorts utan central samordning och för
lokala behov (RRV 2000:8). På många håll används flera datasystem
för samma slags arbete. Inom ekonomi- och
verksamhetsstyrningsområdet använder sig polisen av flera olika
varianter av modeller och verktyg. Föreskrivet är att mål- och resul
tatstyrningsmodellen skall användas inom polisen liksom i övriga
statsförvaltningen. Till detta läggs ofta en annan typ av modell som
till skillnad från mål- och resultatstyrningsmodellens uppifrån-och
ned1ogik, försöker fånga upp den lokala problembilden i en
nedifrån- och upprocess (exempel i polisen är USI<', ProMES eller
BSC, se kap 7). Konsekvensen blir ofta att modellerna inte fullt
kompletterar varandra utan resulterar i mer administrativt arbete
som redovisning och målformulering.

Ökningen i storlek och nya åtaganden visar sig genom att nya
funktioner och organisatoriska enheter Ilar inrättats för administra
tiva arbetsuppgifter. Några exempel på sådana är att funktioner för
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analys och planering inrättades i alla polismyndigheter i mitten av
åttiotalet och att kanslifunktionerna på myndigheterna stärktes, vil
ket resulterat i att man byggt upp ledningsstaber. På RPS inrättades
en ekonomibyrå och en metodbyrå under samma period. Jäm
ställdhetsarbetet fick sina samordnare, informationsmän utsågs till
varje distrikt, en internrevisor anställdes, en ny internationell enhet
inrättades på RPS, en verksjurist och en kvalitetscontroller utsågs
osv. Exemplen är många. Ekonomibyrån delades upp i flera mindre
enheter: en för verksamhetsstyrning och en för budgetarbete. I
Stockholms polismyndighet inrättades ekonomidirektör, personal
direktör och informationsdirektör samt en statistik- och analysen
het.

Det har skett en utveckling mot en ökad självständighet för po
lismyndigheterna, vilket bl.a. är en effekt av den successiva avregle
ringen av budgetprocessen i polisen. Det första steget i denna rikt
ning togs när den nya anslagskonstruktionen infördes 1985 och
fortsatte med mål- och resultatstyrningen som infördes från bud
getåret 1994/95. Detta leder i sin tur till ett ökat styr- och kontroll
behov från RPS sida och manifesteras i ett system med resultatdia
loger, en nationell redovisningsmodell, stärkt föreskriftsrätt och
stärkt tillsynsfunktion. Det administrativa arbetet ökar alltså i "båda
ändar". Dels stärker de självständiga myndigheterna sin administra
tiva kompetens för att kunna styra, leda och planera sina verksam
heter, dels förstärker RPS sina styr- och ledningsfunktioner.

Administrativa aktiviteter som ökat sedan åttiotalet är sådana
som handlar om att informera, presentera och redovisa sin verk
samhet och dess resultat. En del av detta är att polisen varit angelä
gen om att leva upp till de politiska intentionerna. Ett sådant ex
empel är att polisens verksamhet omorienterats allt mer mot att
vara förebyggande och problemorienterat, vilket tagit sig uttryck i
närpolisreformen. Polisorganisationen verkar också bli utsatt för
högre krav från omvärlden än tidigare. Från både statsmakters, me
dias och medborgares sida ställs det allt högre krav på att polisen
redovisar Sll1.a resultat, och att de gör rätt saker. Nästan ingen dag
går utan att någon artikel eller inslag i tv-nyheterna fokuserar på
vad polisen gör eller inte gör, eller hur organisationen ser ut.
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Från konstituerande till legitimerande administration

En fråga som kommer naturligt vid diskussioner om administrativt
arbete och särskilt i anslutning till Parkinsons lag (se kapitel 1) är
om det ökar eller minskar över tiden. Som jag tidigare sagt (i kapitel
3) är det svårt att belägga med siffror eftersom mätmetoder och de
fmitioner varierar över tiden och klara referenspunkter saknas. Men
med de empiriska studierna från polisen och modellen om olika
administrationstyper fmns iakttagelsen om att det administrativa
arbetet ökat, att det ändrar form och flyttas inom organisationen.
Det är möjligt att diskutera riktningen på förändringen i administra
tionsmodellens termer utan att för den skull ange några konkreta

mått. I stort kan förändringen beskrivas som rubriken antyder 
från konstituerande tilllegitimerancle administration.

Den konstituerande administrationstypen dominerade efter poli
sens förstatligande. Därefter har de andra typerna, effektiviserande
och legitimerande, successivt ökat. Den konstituerande administra
tionstypen, vars syfte är att upprätta och bibehålla organisationen,
förändras vid omorganiseringar. Då flyttar de administrativa aktivi
teter som tillhör den konstituerande administrationen mellan olika
organisatoriska nivåer och personalgrupper. Det är därför svårt att
uttala sig om den kvantitativa förändringen i den konstituerande
administrationstypen, men ökar troligtvis i takt med att organisa
tionen blir större. Den effektiviserande administrationen har suc
cessivt blivit allt viktigare i polisorganisationen. Detta beror främst
på ekonomiarbetets och ekonomistyrningens allt större vikt i orga
nisationen. Sedan i början av åttiotalet har buclgetprocessen och
ekonomihanteringen genomgått stora förändringar som visat sig i
en ökning av det administrativa arbete som utförs i effektiviserande
syfte. Särskilt mål- och resultatstyrningen har bidragit till detta. När
det gäller den legitimerande administrationen har den traditionellt
handlat om att följa de regler och förordningar som funnits för po
lisen. Det verkar emellertid som om en annan sida av detta regelföl
jande blivit allt viktigare. Det är regelföljandet som handlar om att
leva upp till samhällets dominerande normer och föreställningar
om vad som är en bra organisation. Polisen, särskilt RPS, har från
mitten av åttiotalet ägnat allt mer arbete åt att legitimera sin verk
samhet. Det utförs allt fler administrativa aktiviteter som inte i för
sta hand har samband med det praktiska polisarbetet, tItan syftar till
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att presentera, informera och redovisa polisens verksamhet och or
ganisation för omgivningen. Det är den förändring som är mest
slående och där man kan tala om en tydlig kvantitativ förändring
mot tidigare. Det är helt enkelt så att polisen gör allt mer av sådant
administrativt arbete som inte direkt syftar till upprätthållandet och
bibehållandet av organisationen, utan syftar till att hantera den insti
tutionella omvärlden och tillfredsställa intressen och intressenter i
organisationens omgivning.

Slutsatsen av detta kapitel är att det administrativa arbetet blivit
allt mer komplext inom alla områden, följt den allmänna förvalt
ningspolitiska utvecklingen, omfördelats mellan personalgrupper i
organisationen och i allt större utsträckning handlar om att legiti
mera verksamheten. Sammantaget fmns det fog för att påstå att det
skett en administrativ tillväxt inom polisen sedan förstatligandet.
Denna tillväxt har skett på alla nivåer i organisationen, vilket inne
bär att administrativa arbetsuppgifter ökat för såväl poliser som ci
vilanställda. I nästa kapitel skall jag förklara varför denna utveckling
skett.
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Kapitel 10

Varför förändras administrationen?

Hittills har administrationsbegreppet diskuterats, och den administ
rativa förändringen i polisen beskrivits. En slutsats är att administ
ration är ett sammansatt begrepp där de administrativa aktiviteterna
kan tolkas som olika administrationstyper beroende på deras syften
och samband med organisationens direkta arbetsprocesser. Den
administrativa förändringen visade också att det skett en administ
rativ tillväxt inom polisen. Särskilt den legitimerande administra
tionstypen har vuxit, dvs. att det utförs allt fler administrativa akti
viteter i syfte att legitimera polisverksamheten och polisorganisa
tionen.

Några andra administrativa förändringar jag tagit fasta på är att
polisorganisationen har blivit större och mer komplex i meningen
att fler personer utför fler administrativa aktiviteter inom fler orga
nisatoriska enheter och områden. Andra iakttagelser av utveckling
en i polisen är att den administrativa förändringen i polisen följt
den allmänna förvaltningspolitiska utvecklingen, att formerna för
det administrativa arbetet har förändrats som en följd av den tek
niska utvecklingen, att det administrativa arbetet har omfördelats
mellan personalgrupper, samtidigt som personal rekryteras för kva
lificerade administrativa arbetsuppgifter. Det har också skett en
förändring i attityden till det administrativa arbetet, så att det som

'förut betraktades som rutinartade okvalificerade arbetsuppgifter ut
förda av assistenter och biträden, nu anses som känsliga och viktiga
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specialiserade uppgifter som utförs av personal med specialistkom
petens - gärna akademiker. I detta kapitel skall jag förklara varför
det skett en administrativ tillväxt i polisen, och varför det ägt rum
på det sätt som jag beskrivit.

Tre iörklaringar

Det fmns tre övergripande drivkrafter till varför det skett en admi
nistrativ tillväxt i polisen. Administrationen har ökat därför att det
över tiden funnits starka drivkrafter för dem som har möjlighet att
administrera, för dem som vill administrera och för dem som är
tvungna att administrera. Möjligheten att administrera ges av den
ständiga utvecklingen av nya tekniker och arbetssätt - kapaciteten
till administration ökar. Viljan att administrera har tagit sig uttryck i
politisk styrning och managementorientering av polisen som inne
burit ett förändrat sätt att styra, leda och organisera verksamheten
på - fler intressenter vill styra och ha synpunkter på polisen.
Tvånget att administrera kommer från de krav som ställs på poli
sen, både interna och externa krav - man måste anpassa sig till reg
ler och normer. I det följande skall jag gå igenom dessa förklaringar
med utgångspunkt i polisens administrativa förändring, och ankny
ta till de förklaringar till administrativ tillväxt som givits i tidigare
forskningslitteratur (se kapitel 2 och bilaga 1).

Möjligheten att administrera

En förklaring till den administrativa tillväxten i polisen är att möj
ligheten att administrera funnits och att denna möjlighet blivit stör
re över tiden. Det har skett ständiga förbättringar och utveckling av
nya tekniker och system som underlättat och möjliggjort administ
ration. En stor del utgörs naturligtvis av datoriseringen och den
tekniska utvecklingen, men det handlar även om att det rekryterats
människor som kan tekniken och nya administrativa modeller och
system. En annan faktor som möjliggjort administrativ tillväxt är att
kapaciteten att administrera i polismyndigheterna höjts när länspo
lismyndigheterna bildats. De tre faktorer som utökat möjligheten
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att administrera är således datorisering, professionalisering och or
ganisering.

Datorisering som tillväxifaktor

Den tekniska förändringen har varit stor i polisen. Datoriseringen
har utan tvekan bidragit till att polisarbetet blivit mer effektivt i
meningen att arbetsmetoder rationaliserats. Datoriseringen har
emellertid också en annan sida som gör att den genererar administ
ration. Det har byggts upp en organisering runt dataarbetet som
svarar för drift, underhåll och systemutveckling inom alla myndig
heter. Det har också utvecklats en uppsjö av olika datasystem och
tillämpningar som inte i alla fall är kompatibla. Detta har lett till att
system överlappar varandra och är lokalt anpassade, vilket föranlett
kritik från bl.a. Riksrevisionsverket. Systemen har också en innebo
ende tendens att generera administration då de har kapacitet att
hantera stora informationsmängder. Det är därför lätt att via data
systemen kräva in statistik och andra uppgifter. Detta visar sig i att
statistikanvändning och analyser av statistik ökat inom polisen.

I den tidigare forskningslitteraturen om administrativ tillväxt är
den teknologiska utvecklingen en förklaring. Det fmns ideer om att en
ökad teknologisk komplexitet ökar administrationen (Starbuck
1965). Eller uttryckt på ett annat sätt: mer sofistikerad teknologi
ökar administrationen (Mintzberg 1979). Den teknologiska utveck
lingen handlar inte bara om tekniken i sig utan även om organisa
tionens grundläggande produktionssätt. Iden är att ju mer tekniskt
avancerad den grundläggande produktionsprocessen blir, desto mer
krävs i form av stödfunktioner och expertkunskap. Den grund
läggande produktionsprocessen i polisen är ju att upprätthålla lag
och ordning, något som inte har förändrats nämnvärt sedan det in
rättades ett polisväsende. Däremot har material, metoder och stöd
processer förändrats. Polisen har fler och mer avancerade hjälpme
del till sitt förfogande idag, vilket kan beskrivas som en teknologisk
utveckling med mer sofistikerad och komplex teknologi.

Förutom dataarbetet har även ett annat administrativt arbetsom
råde utvecklats som svar på den teknologiska utvecklingen, metod
utvecklingsarbetet. Metodutvecklingsarbetet permanentades när en
särskild metodbyrå inrättades för detta inom RPS 1985. Idag har de
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flesta myndigheterna egna sådana avdelningar där man utvecklar,
föreslår och provar ut metod- och teknikförbättringar.

Professionalisering som tillvåxtfaktor

Den tekniska utvecklingen har krävt personal som kan hantera de
nya teknikerna. Inom dataområdet har en återkommande problem
beskrivning varit att man saknat kompetens på området, vilket ock
så har varit argument för att anlita konsulter. Det har funnits ett
stort behov av "fårsk" kompetens, varför man anlitat konsulter och
rekryterat specialister i stor omfattning. Liknande argument har an
vänts inom ekonomi- och personalområdet. Polisen har sedan i slu
tet av åttiotalet rekryterat administrativa specialister för att kunna
administrera enligt ett modernt sätt. Detta har skett främst inom
data-, ekonomi- och personalområdena som på så vis har profes
sionaliserats. Effekten av denna professionalisering är att det admi
nistrativa arbetet inom dessa områden moderniserats och att man
anpassat sig till standardiserade rutiner, modeller, system och ar
betssätt. Detta innebär samtidigt att man möjliggör ny administra
tion då kapaciteten ökar inom organisationen att införa och arbeta
med nya administrativa tekniker. Dessa modeller genererar i sin tur
administration genom sina krav på statistik, redovisningar och ut
värderingar.

De nya professionella grupperna av anställda för också med sig
normer om hur det administrativa arbetet skall utföras. Dessa nor
mer kommer via deras utbildningar och erfarenheter från andra or
ganisationer, vilket innebär att den institutionella omvärldens nor
mer får en "kanal" in i polisen - den existerar inne i organisationen
Gfr. Sahlin-Andersson 1994). Dessa professionella eller semiprofes
sionella gruppers normer, kunskap och kompetenser förs in i orga
nisationen, vilket blir styrande för hur det administrativa arbetet
bedrivs. Traditionellt inom förvaltningen och kanske särskilt inom
polisen har jurister dominerat som profession men har fått konkur
rens bl.a. av ekonomer (Wallin m.fl. 1999). Möjligheten att admini
strera ökar därmed med detta kompetensskifte.

Organisering som tillväxtfaktor

Den administrativa kapaciteten i polisväsendet har också ökat när
länspolismyncligheterna byggts upp. Idag fmns det 21 polismynclig-
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heter med egna ledningsstaber och administrativa avdelningar. Re
gionaliseringen innebär att polismyndigheterna i allt högre grad är
egna aktörer med mål, resurser och viljor. En orsak till denna ökade
administrativa kapacitet har sin grund i att länspolismyndigheterna
utvecklats till egna "riktiga" organisationer. Som sådana är de siälv
ständiga subjekt som utvecklat en egen identitet, hierarki och ratio
nalitet (Brunsson och Sahlin-Andersson 1998). En orsak till den
ökade kapaciteten som organisation är den decentraliserade bud
getprocessen med mål- och resultatstyrning som innebär att varje
länsmyndighet tilldelas en egen budgetram som de själva råder
över. Kontrollen över den egna budgeten bidrar till att skapa en or
ganisatorisk handlingsfrihet som också innebär att möjligheten att
administrera ökar. Detta visar sig i t.ex. att polismyndigheterna själ
va inför och arbetar med olika administrativa modeller och system,
anställer personal som kan hantera systemen och genomför egna
informationskampanjer.

Detta stämmer med det som Ahrne (1994) säger, att en viktig
del av all organisering handlar om att mobilisera, ackumulera, kon
trollera och fördela och använda kollektiva resurser i form av t.ex.
pengar eller arbetskraft. Organiseringen innebär också att det blir
allt viktigare att tala om vilken polismyndighet man tillhör, den or
ganisatoriska identiteten stärks. Oftast talas det om Stockholms po
lismyndighet eller Norrbottens polismyndighet och mera sällan om
polismyndigheten i allmänhet.

Den ökade kapaciteten att administrera beror också på att resur
serna koncentrerats till länsmyndigheterna som ökat i storlek. Or
ganisationens storlek är en av de vanligaste förklaringarna till admi
nistrativ tillväxt från den äldre forskningslitteraturen (se t.ex. Star
buck 1965). Förklaringen är att det ställs högre krav på de konstitu
erande administrationsprocesserna samordning, arbetsfördelning,
planering och kommunikation när organisationen växer. Samma
typ av förklaring finns när det gäller organisationsförändring. Vid
förändringar i organisationen ställs nya krav på de konstituerande
administrativa processerna. När dessa tas bort eller förändras
kommer de ändå att uppstå som ett resultat av organiseringen, ef
tersom de inte går att undvika i en formell organisation.

Möjligheten att administrera är alltså en förklaring till att det
sker administrativ tillväxt. Det handlar om att kapaciteten för detta
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ökar när tekniken utvecklas, kompetensen utvidgas och resurserna
ökas. Polisorganisationen har vuxit successivt sedan förstatligandet,
både när det gäller antal anställda och budget, och det har skett sto
ra förändringar i teknikutveckling och breddning av kompetens.

Viljan att administrera

En andra förklaring till den administrativa tillväxten är att viljan
[mns att administrera. I och omkring polisen finns och har funnits
aktörer och intressenter som försöker styra och har styrt organisa
tionen. En sådan aktörsgrupp är politiker eftersom polisen är en
politiskt styrd organisation. Det fmns också en stark vilja i fackfö
reningen som organiserar poliserna, Polisförbundet. En annan så
dan vilja har sitt ursprung i den förändrade attityden till det admi
nistrativa arbetet som får till följd att det anses viktigt och nödvän
digt att administrera på ett visst sätt.

Politisk viga
Som vi sett har polisen utgjort en provkarta för politiska reformer
OCll intentioner. Att förvaltningspolitiken har fått så stort genom
slag i polisen fmns det flera förklaringar till. En förklaring är att det
fmns ett starkt nätverk av personer som roterar på centrala poster
inom rättsväsendet och kanslihuset (främst Justitiedepartementet
och Finansdepartementet). Det är inte ovanligt, snarare en regel, att
avdelningscheferna på RPS någon period arbetat på Justitiedepar
tementet eller tvärtom. Eftersom närheten och de personliga kon
takterna har varit många och goda genom åren mellan RPS och]u
stitiedepartementet kanske den politiska viljan fått stort genomslag i
polisen, i alla fall i form av administrativa reformer och försöks
verksamheter.

Kriminalpolitiken, med frågor om polisens organisering, har all
tid varit en het politisk fråga. Detta visas inte minst av antalet justi
tieministrar som fått avgå, den s.k. katapultstolen. Förutom den
centrala viljan från regeringen har polisorganisationen politiska sty
relser knutet till sig både på myndighets- och distrikts (kommun-)
nivå. Detta innebär att det alltid funnits stark politisk vilja att för-
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ändra polisorganisationen. Ofta tar sig denna vilja uttryck i admi
nistrativa reformer.

Teoretiska förklaringar till den administrativa tillväxten som be
ror på politiska reformer och ideer är att administrativa reformer, sär
skilt reformer i budgetprocessen, befrämjar administrativ tillväxt i
organisationer (Lane m.fl. 1986, Ds 1997:79). Administrativa re
former har varit vanligt förekommande i den offentliga sektorn de
senaste trettio åren. I svensk organisationsforskning har administra
tiva reformer varit ett stort område och det fmns flera empiriska
studier om sådana reformer (se t.ex. Brunsson och Olsen 1990,
Czarniawska 1988, Jacobsson 1994, Lind 1998). Några lärdomar
från dessa studier är att det sällan eller aldrig blir som reformatö
rerna tänkt sig. Det sker ofta en särkappling mellan vad som görs
och vad som sägs, där reformerna ofta stannar på "pratnivån" eller
blir ett slags fasadrenovering (Blomqvist 1996). Det händer emeller
tid saker i organisationerna. Jacobsson (1994) menar att reformer är
både identitets- och aktivitetsskapande.

Det ligger nära till hands utifrån sådana särkopplingsresonemang
att anta att reformer skapar aktiviteter på den administrativa nivån
utan att nå ut till praktiken. Det fmns vissa iakttagelser om detta
även om man inte direkt undersökt vad som händer med det admi
nistrativa arbetet som effekt av reformerna. Rombach (1997) stude
rade effekterna av marknadsreformerandet i en kommun och kon
staterade att det uppstod "öar av kraftig expansion" i organisatio
nen i form av ökad administration. Han observerade också att
kommunen skurit ned på administratörerna men utan att det admi
nistrativa arbetet minskade. Detta flyttade istället ut på andra an
ställda (s. 166). Lane (1986) angav administrativa reformer som en
viktig orsak till den administrativa tillväxten som han fann i den of
fentliga sektorn. Han nämner programbudgetering och ramlagstift
ning som två sådana reformer och menar att den allmänna plane
rings- och effektivitetsideologin tagit sig uttryck i satsningar på alla
nivåer inom förvaltningen (s. 297).

Detta resonemang kan tyckas vara tautologiskt, att administrati
va reformer leder till administration, men är egentligen en paradox.
Administrativa reformer har oftast som mål att effektivisera och ra
tionalisera verksamheten. Denna effektivisering handlar också of
tast om att skära ned på det adn1inistrativa arbetet. Effekterna blir
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dock oftast helt motsatt, att det administrativa arbetet ökar vid så
dana reformer. Argumenten som ges är att man initialt måste öka
administrationen p.g.a. reformen, för att kunna minska den på sikt.
Paradoxen ligger alltså i att man lägger på nya administrativa rutiner
för att minska desamma. Förklaringen till detta, som jag tolkar det,
är att de administrativa reformerna sällan löser några problem, utan
istället bidrar till den ökade komplexiteten. Rester av olika tiders
organisering och administration lever kvar i organisationen (se Rö
vik 2000). Contingencyskolans (Lawrence och Lorsch 1967) huvud
ide var också att organisationer anpassar sig till omgivningen ge
nom olika grad av organisatorisk struktur för olika avdelningar i or
ganisationen, dvs. genomför administrativa reformer.

Fackets vilja

Fackföreningen är en annan aktör som driver på frågor som hand
lar om arbetsmiljö och andra personalfrågor, men är även en viktig
röst när andra administrativa förändringar skall genomföras. Polis
förbundet är en stark röst eftersom de organiserar nästan alla yr
kesverksamma poliser. Att facket har en stark vilja som påverkar
det administrativa arbetet [mns det flera exempel på. Ett sådant är
uppsägningarna av civilanställda som skedde i slutet av nittiotalet,
då man lyckades undanta poliser från uppsägningar. Ur facklig syn
punkt kan det också [mnas motiv till att inte ta bort arbetsuppgifter
eftersom det i förlängningen kan innebära ett minskat antal jobb.
Av hävd utför poliser en mängd arbetsuppgifter som inte tillhör
den operativa verksamheten, såväl administrativa som andra upp
gifter. Ett sådant exempel är striden i mitten av åttiotalet om hur
dataarbetet skulle klassas i polisen. Polisförbundet stred för att det
var ett polisiärt arbete, medan polischefer och PTF drev linjen att
det var administrativt. Polisförbundet bidrar alltså inte bara till ad
ministrativ tillväxt utan är en aktör som bromsar borttagande av
administrativa arbetsuppgifter.

Samarbete med fackföreningarna har utgjort ett stort inslag i det
administrativa arbetet inom polisen. Detta samarbete bedrevs i de
s.k. företagsnämnderna som fanns på alla nivåer inom organisatio
nen. Idag sker detta samarbete genom det s.k. samverkansavtalet
som innebär att arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal kontinuer
ligt skall genomföras. Fackföreningen har varit en direkt pådrivande
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faktor för t.ex. jämställdhetsarbetet och arbetsmiljöarbetet inom
polisen och arbetar opinionsbildande för att öka polisens status.
Detta innebär att mycket av de administrativa aktiviteter som utförs
med anledning av Polisförbundets påverkan är av legitimerande
typ.

Viljan i tiden

Viljan att administrera ges också av vilka ideologiska strömningar
som för tillfället är i omlopp. De ger grunden för vilka normer och
föreställningar som det administrativa arbetet utgår från. Ett exem
pel på en förändring som illustrerar ideologiskiftet i polisens admi
nistrativa arbete är uppsägningarna av administratörer och rekryte
ring av civila specialister. Detta har gjort att det administrativa arbe
tet har omfördelats. Dels har poliser fått överta administrativa ar
betsuppgifter av civilanställda - en amatörisering, dels har okvalifi
cerade administrativa arbetsuppgifter som tidigare utförts av biträ
den och assistenter förbytts mot högkvalificerade arbetsuppgifter
som utförs av akademiskt utbildade - en professionalisering.

Det har blivit [mare och mer kvalificerat att vara administratör i
polisen. Det verkar vara så att i samma ögonblick som det admi
nistrativa arbetet utförs av s.k. civila specialister med akademisk ex
amen, uppfattas det som något annat än administration. Inom eko
nomiområdet, för att ta ett exempel, menar man att det idag hand
lar om att analysera, utveckla och styra mer än att administrera.
Man anser helt enkelt att detta med administration och administra
tivt arbete är något som man ägnade sig åt förr i tiden och att ad
ministratörer är "okvalificerad" personal. Flera av intervjuperso
nerna använder sig av benämningar på administratörer som om de
tillhör ett slags lägre stående kategori av personal: assistenter, skriv
biträden och sekreterare. Idag är man istället analytiker, systemveta
re, controller, personalclirektör och samordnare. Man pratar om att
det idag krävs en större professionalism i arbetet och att administ
ration tillhör ett föråldrat sätt att arbeta. Man menar att det fmns ett
behov av att utveckla arbetet och höja kvaliteten genom en ökad
professionalisering.

Denna fokusering på företagsekonomi går hand i hand med den
explosionslika utveckling som skett på utbildningsområdet. Före
tagsekonomi som akademisk disciplin är relativt ung. Den utveck-
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lades under sextiotalet och har sedan dess vuxit sig till den största
akademiska disciplinen om man ser till antalet utexaminerade stu
denter. Dessa företagsekonomer som översvämmar alla organisa
tioner - såväl offentliga som privata - omsätter naturligtvis sin
kunskap i praktiken. De sprider den företagsekonomiska normen
om hur organisationer skall ledas och styras. Detta är en självför
stärkande kraft (se Sundström 2003), ju fler ekonomutbildade som
kommer in i förvaltningen (och polisen) desto större anser de be
hovet vara av mer sådan kompetens. Agneta Hugemark visade hur
det ekonomiska språket började användas som beskrivning av den
offentliga sektorns problem och hur ekonomprofessionen växte
fram i slutet av sjuttio- och början av åttiotalen (Hugemark 1994).
Det som ibland kallas ekonomism, managementisering (Furusten
ocl~ Lerdell 1998) eller företagisering (Lind 1996) är en förändring
där (företags-) ekonomi får stå som utgångspunkt och förklarings
modell till hur verksamhet skall bedrivas och organiseras. I den1~a

kultur eller ideologi är intäkter och kostnader, resultat och redovis
ning huvudbegrepp och varje organisatorisk enhet eller avdelning är
resultatenheter med kunder i ett köp- och sälj system. Detta ideolo
giskifte innebär att förvaltningskulturen har förändrats. Att förvalt
ningskulturen har förändrats fmns belagt i flera undersökningar (se
t.ex. Ehn 1998).

Ett sätt att beteckna denna förändrit~g är att det skett ett skifte
från administration till management. Det fmns en attitydförändring
som handlar om hur organisationer bör ledas och styras. Organisa
tionsförändringarna och reformeringen i den offentliga sektorn har
inneburit ett ökat inslag av management efter förebild från närings
livets organisationer. En äldre administrationskultur har ersatts av
en mer modern managementkultur. Det är svårt att i grunden [mna
arbetsuppgifter i managementkulturen som är väsensskilda från
administrationskulturen, det handlar i båda fallen om administrativt
arbete. Förändringen har mest skett på ett ideologiskt plan. Den
kan karaktäriseras så som att man idag betonar vissa administrativa
processer som viktigare än andra. Det traditionella administrativa
arbetet minskar i betydelse eller t.o.m. glöms bort i och med att det
flyttar mellan personalgrupper eller in i datasystem.
Något som är slående i detta skifte från administration till mana
gement är att det samtidigt är att den negativa attityden som omger
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administrationsbegreppet är förbytt till en positiv när det gäller de
administrativa processer som ingår i managementkulturen. Istället
för ett nödvändigt ont som måste vara så litet som möjligt är led
ning, styrning och uppföljning något som är nödvändigt ocll måste
utvecklas för att organisationen skall överleva. Management är inte
längre en belastning för kärnverksamheten utan tvärtom en förllt
sättning för den. Den som håller på med management är högkom
petent och kvalificerad till skillnad från administratören. Konse
kvensen blir också att man inte ser den ökning av det administrati
va arbetet som blir följden av detta. Den traditionella kontorsadmi
nistrationen flyttar samtidigt som en administrativ apparat byggs
upp omkring managementfrågorna, utan att man ser att detta är en
administrativ ökning. Tvärtom anser man att det administrativa ar
betet minskar för att management inte är administration. Det para
doxala inträffar att man ökar admit1istrationen för att kunna minska
densamma.

Viljan att administrera har varit stor i polisen över tiden. Det be
ror på att polisen är en politiskt styrd organisation som är av stor
betydelse för samhället. Det fmns många aktörer och intressenter i
och omkring polisen som vill styra verksamheten och organisatio
nen. Den viktigaste aktörsgruppen utgörs av politiker som styr in
riktningen av polisverksamheten på flera nivåer. Fackföreningen
utgör en annan sådan stark aktör som har ambitioner att styra. En
allmän vilja att administrera utgörs av managementorienteringen
inom polisen sedan i slutet av åttiotalet. Exempel på detta är skiftet
av personal inom det administrativa området där administratörer
ersatts med civila specialister.

Tvånget att administrera

En tredje förklaring till den administrativa tillväxten i polisen utgörs
av det fmns ett tvång att administrera. Tvånget att administrera be
ror på polisorganisationen är invävd i ett hierarkiskt system av
andra organisationer som sätter regler för administrationen. Ofta
har dessa regler karaktären av krav. En iakttagelse från studien av
polisen är att det ställs allt högre krav på polisen och är något som
kännetecknar alla moderna organisationer. Dessa krav kommer fråll
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olika håll och ger olika förklaringar till den administrativa tillväxten.
Ursprunget för kraven som ställs på polisen är den interna organi
sationen, hierarkin och omvärlden och tar sig uttryck i både fasta
direktiv och allmänna normer.

Organisationsinterna krav

De organisationsinterna kraven kommer från den mest grund
läggande organiseringen som handlar om arbetsfördelning och den
efterföljande strävan att hålla samman organisationen och skapa
enhetlighet i arbetsmetoder och rutiner. Kraven är kopplade till den
konstituerande administrationstypen eftersom den har som syfte att
upprätta och bibehålla organisationen. Denna administration för
ändras när organisationens struktur 'eller grundläggande arbetspro
cesser förändras. Förändringen av polisorganisationen sedan 1965
visar att den har blivit både större och mer komplex, och från stu
dien av polisen har vi sett att omorganisering och reformer varit ett
stående inslag i det administrativa arbetet. I olika tidsperioder har
olika organisationsformer förordats, och strukturen har pendlat
mellan decentralisering och centralisering. Beroende på vilket som
varit "på modet" har krav ställts på olika administrativa processer.
Under åttiotalet strävande man efter decentralisering och avbyråk
ratisering, vilket innebar att särskilt arbetsfördelning och planering
kom att bli viktigare. Idag är samordning och kommunikation sär
skilt viktiga inom arbetet som går under beteckningen En nationell
polis, vilket är en tydlig pendling mot centralisering av organisatio
nen.

Administrativt arbete som är kopplat till den konstituerande
administrationstypen har också pendlat mellan olika yrkesgrupper i
polisen. Det har varit en ständig debatt om vilka arbetsuppgifter
som polisen skall utföra. En del av dessa är sådant som betecknas
internt icke-polisiärt arbete, dvs. administrativa uppgifter. Strävan
har alltid funnits att dessa skall överföras till civil personal så att po
liser skall syssla med sådant de har utbildning för. Uppsägningar
och besparingar, liksom den tekniska utvecklingen, har emellertid
gjort att poliser får göra mer sådant arbete. Eftersom det rör sig om
konstituerande administration försvinner inte arbetsuppgifterna,
utan flyttar i organisationen när strukturerna förändras. Detta visar
att den kOl1stituerande aclministrationstypen existerar som en direkt
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följd av de organisationsinterna kraven. De organisationsinterna
kraven som drivkraft till adn1inistrativ tillväxt är en del av tvånget
att administrera. När organisationen växer i storlek och komplexitet
ökar behovet av administration för att hålla den samman.

En vanlig förklaring till administrativ tillväxt från den tidigare lit
teraturen gäller den ökade komplexiteten i administrationen. Denna är
kopplad till de effektiviserande administrativa processerna. En ökad
komplexitet kräver ett större mått av organisationsledning och styr
ning. Organisatoriska problem löses enligt den rationella administ
rativa ideologin med skapandet av mer organisation (Meyer 1985).
Meyer menar att detta är själva kärnan i den administrativa ideolo
gin och poängen är att organisationer inte kan göra på annat sätt.
Administration är vad organisationer producerar förutom den
kärnverksamhet de förväntas utföra.

Kravfrån hierarkin

När organisationen blir mer komplex innebär det oftast att fler hie
rarkiska nivåer inrättas. Polisen är en organisation med flera hierar
kiska nivåer och en kultur som stöder den hierarkiska maktstruktu
ren, och befålsordningen lever starkt i organisationen. Krav från hi
erarkin innebär att övre nivåer har rätt att ställa krav på lägre. I po
lisen [mns många sådana krav. RPS är en notorisk kravställare på
underordnade organisatoriska enl~eter genom sin ställning som
chefsmyndighet för polisen. Dessa krav förs ut i organisationen via
riktlinjer, rad och anvisningar, via tillsyn och inspektioner och via
dialoger som hålls i samband med budgetprocessen. Studien i poli
sen visade att RPS alltid varit en viktig kravställare gentemot polis
myndigheterna, men använt olika medel för detta i olika perioder.
Mål- och resultatstyrningsmodellen förstärker dessa krav eftersom
ett av modellens särdrag är att överordnade organisatoriska enheter
ställer krav på underordnade i form av mål, krav på redovisning av
resultat och uppföljningar. Kraven ställs i hela den organisatoriska
hierarkin från Justitiedepartementet via RPS och polismyncligheter
till polismästar- och närpolisclistrikt.

Krav från hierarkin kommer även från andra håll än den interna
organisationen. Polisen har flera auktoriteter som styr och kräver
resultatredovisningar. Runt omkring polisen fmns ett nätverk av
granskare och kontrollinstanser som på olika sätt är auktoriteter.
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Förutom RPS som chefsmyndighet ställer de politiskt tillsatta polis
styrelserna och polisnämnderna krav genom att besluta om budge
tar och verksamhetsplaner. Det fmns också flera kontrollorgan runt
omkring polisen sätter gränser och ställer krav. Exempel på kon
trollorgan är JO och J1<, riksdagens justitieutskott och Riksrevisio
nen. Som en ytterligare auktoritet har ED och dess polissamarbete
tillkommit, främst manifesterad i organisationen Europol och
Schengensamarbetet.

Att Iq/alitet gentemot fler auktoriteter ökar administrationen (Meyer
1994) är egentligen en av de klassiska administrationsprinciperna
som handlar om orderkedjan (chain of command). Fayol och Tay
lor hade olika uppfattningar om denna princip (se bilaga 1) där Fa
yol menade att ordergivning endast borde ske från ett håll, medan
Taylor utifrån iden om specialisering menade att olika slags order
eller ledning kommer från flera olika håll. Det är naturligt att om
det fmns fler intressenter som styr och kräver resultat av organisa
tionen kommer detta att öka administration som har att göra med
att tillfredsställa intressenterna. Rhenman och Stymne (1973) be
nämner det administrativa arbete som uppkommer till följd av så
dana krav intressentadministration.

Kravfrån omvärlden

En typ av förklaringar till administrativ tillväxt som kommer i hu
vudsak från den nyinstitutionella organisationsteorin är att ur
sprunget till krav som ställs på organisationen anses komma från
dess institutionella omvärld. Med institutionell omvärld menar jag
här de normer, värderingar och för-givet-tagna föreställningar Gfr
Jepperson 1990) som fmns om hur organisationer och polisarbete
skall bedrivas. Det fmns anledning att anta att polisen är mån om
att anpassa sig till den institutionella omvärldens normer och värde
ringar, eftersom polisen har behov av hög legitimitet. Att helt en
kelt visa upp att organisationen är god, modern och lämplig att ha
att göra med. Polisen skall agera, se ut och förmedla värderingar
som en modern organisation. Det handlar om att ligga rätt i tiden
och avspegla dess normer och värderingar. I förra kapitlet diskute
rade jag den förvaltningspolitiska följsamheten som polisen uppvi
sat. Denna kan ses som en successiv anpassning till de aktuella ide
erna på detta område. Information och öppenhet blir i det sam-
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manhanget viktigt att leva upp till för polisen. Typexempel är in
formations- och presentationsarbete som visar sig i ökade kontak
ter med media, medborgare och allmänhet. Polisen vinnlägger sig
om att vara tillgänglig på Internet och ger ut information om det
senaste dygnets händelser på sina hemsidor. I sambal1d med att po
lisen skall presentera och bete sig som en modern organisation
ställs krav på nya administrativa arbetsuppgifter. Den administra
tionstyp som uppkommer som krav från den institutionella om
världen är den legitimerande.

En omvärldsförklaring till den administrativa tillväxten ges av att
kraven ökar genom att nya regelverk och fler auktoriteter tillkommer.
Meyer menar t.ex. att nya regelverk som läggs på gamla orsakar mer
administration (Meyer 1985). Att reglering främ.jar administrativ
tillväxt är något som står klart och inte minst gäller det den nya typ
av internationell reglering och standardisering som blir allt vanligare
(Brunsson och Jacobsson 1998, Ahrne och Brunsson 2004). Er
lingsdottir (1999) visade t.ex. att en kvalitetssäkringsmodell som in
troducerades i sjukvården bara resulterade i administrativa procedu
rer. Polisarbetet är kringgärdat av regelverk som talar om hur poli
ser skall agera i olika situationer. Polislagen och Polisförordningen
är de viktigaste och kompletteras och preciseras av RPS anvisning
ar.

När det gäller den administrativa regleringen har det skett en av
reglering där myndigheterna blivit mer självständiga när det gäller
resursfördelning, personalhantering, datautveckling och organise
ring. Denna avreglering har emellertid inte inneburit fårre regler
och större frihet. Snarare har självständigheten bidragit till att po
lismyndigheterna blir invävda i ett större organisatoriskt samman
hang där utbudet av modeller, standarder, koncept och konsulter är
stort. Istället för att polismyndigheterna är administrativt detaljstyr
da genom staten och budgetprocessen, blir de styrda av andra nor
mer och ideer om organisationer. Dessutom har den nya budget
processen utvecklats till ett nytt slags detaljstyrning som ställer krav
på myndigheternas administrativa arbete. Det fmns också exempel
på det motsatta, dvs. att staten tenderar att reglera myndigheterna
genom att ställas allt fler krav på myndigheternas administration.
Man ålägger myndigheterna att arbeta med och skriva planer för
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t.ex. kvalitet eller mångfald. Omvärldens krav och normer kan på så
sätt omvandlas till hierarkiska krav.

Omvärlden har alltid varit viktig för polisen, men det verkar
som om den instihltionel1a omvärlden ökat i betydelse och fått ett
större utrymme. Omvärlden blir allt "större" för polisen som för
andra organisationer och blir som mest påtaglig när man konfron
teras med nya typer av brottslighet. På sextiotalet blev trafikbrott
och narkotikabrott aktuella, på sjuttiotalet kom terrorismen, de
monstrationerna och miljöbrotten, på åttiotalet den ekonomiska
brottsligheten, på nittiotalet databrott, rasistiska brott och maffiab
rottslighet. Idag pratas det om gängbrottslighet, hatbrott och brott
med internationell anknytning. Detta ställer krav på nya brottsbe
kämpningsmetoder, teknik och utbildning. Men omvärlden blir
också "större" för polisorganisationen som organisation. Det blir
allt viktigare att kunna hantera krav som ställs på hur själva organi
sationen skall ledas, styras oc11 presenteras utan koppling till det
egentliga polisarbetet på fältet. Polisen måste visa att den står för de
värden och värderingar som samhället kräver samtidigt som den
måste leva upp till de effektivitetskrav som fmns. I<:'ulturföreningen
hos stockholmspolisen anordnade t.ex. en festkväll vid polishuset i
Stockholm med och om romer i samarbete med olika zigenarföre
ningar. Syftet var att bygga broar och rasera fördomar om zigenare.
Samtidigt invigdes en utställning om zigenare i polishuset kallad
"zigenarpack" och seminarium hölls i samma ämne (Sambandet nr
2 2001). På detta vis försökte man visa att polisen är en öppen or
ganisation redo till att skapa dialog och utbyta erfarenheter. Ett an
nat exempel på när polisen försöker visa rätt värderingar är att man
aktivt försöker rekrytera studenter till polishögskolan utifrån iden
om etnisk mångfald.

För att leva upp till de nya krav på administrativa arbetsuppgif
ter som kommer från den institutionella omvärlden behöver orga
nisationer lösningar i form av modeller och koncept. I omgivningen
fmns organisationer, s.k. others, som lanserar och föreskriver model
ler och recept för organisationer vilket leder till organisationsska
pande (Meyer 1994, 1996). Denna hypotes eller förklaring hänger
ihop med de andra. Det fmns organisationer i polisens närhet som
är exempel på detta. Inte minst de s.k. stabsmyncligheterna Stats
kontoret, Riksrevisionen och I<:'valitets- och kompetensrådet är or-
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ganisationer som förmedlar och ger råd om nya sätt att arbeta och
nya organisations-, styrnings- och ledningsmodeller. Ett annat ex
empel är konsulter som lever på sådan verksamhet. Polisen har an
vänt konsulter i hög utsträckning, särskilt inom dataarbetet. Dessa
"others" fmns även inom området för polismetoder. Ett exempel
på en modell eller koncept som kommit att börja användas inom
polisarbetet är det som kallas "community policing" eller problem
orienterat polisarbete. Modellen kommer från USA och har för
medlats och spridits av kriminologer och författare som Herman
Goldstein.

När det gäller polisens beteende och inriktning tycks kraven ha
ökat de senaste åren från media, medborgare och politiker. Inte
minst i samband med händelser som krävt stora polisinsatser har
denna granskning ökat i omfång. Några exempel på händelser är
Palmemordet, EM i fotboll 1992, morden i Malexander och kraval
lerna vid EU-toppmötet i Göteborg 2002. Dessa krav kan samman
fattas i krav på information, öppenhet och demokrati. Polisen är ut
satt för en hårdare granskning och är mer påpassad än tidigare. Den
mediala bevakningen har förändrats från att ha varit ett rapporte
rande av brott till att skapa rubriker, driva egna teorier och granska
polisens arbete.27 Ofta handlar tidningsartiklar och reportage om
poliser som gjort fel eller om hur polisens knappa resurser eller or
ganisatoriska förändringar skapat problem.28 Detta leder till att man
måste redovisa och rapportera, göra uppföljningar och utvärdering
ar och lämna information till dem som kräver det. Följakdigen har
sådana funktioner stärkts inom polisen. Allt oftare ses poliser i rol
len som presstalesman, vilket är en effekt av polisens informations
policy "Polisen ipressen". Man har också inrättat tjänster för t.ex. in
ternrevision, kvalitetskontroll, informationshantering och om
världsanalys. Vad det handlar om är att polisen i allt högre ut
sträckning behöver hantera omgivningen genom att informera och
presentera, använda rätt metoder och modeller, visa upp rätt värde
ringar och förmedla de rätta normerna. Den legitimerande admi-

27 Ett intressant exempel på när polis och media samarbetar är tv-programmet Efterlyst
som sänds i tv 3 och som syftar till att få in tips om svårlösta brott till polisen.
28 Ett exempel är att t.ex. Aftonbladet kontinuerligt redogör för ärenden som varit uppe
för utredning i polisens ansvarsnämnd cPAN), dvs. när poliser begått fel och är föremål
för internutredning. Ett annat exempel är Rapports granskning av polisen hösten -03. I
övrigt är exemplen otaliga och fylls på dagligen.
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nistrationstypen är den som verkar ha ökat mest i omfattning de
senaste åren såväl i polisen som i andra organisationer. Huvudför
klaringen är att organisationens institutionella omvärld tycks ha fått
ökad betydelse.

Tvånget att administrera handlar om att polisen utsätts för krav
från flera håll. Dessa krav kommer ofta i form av olika slags regler
för organisationen. Vissa regler är fasta direktiv som distribueras
genom den interna organisatoriska hierarkin, medan andra regler är
i form av mer allmänna normer och kommer via polisorganisatio
nens omgivning. Dessa normer kan upplevas nog så tvingande ef
tersom ett brott mot dem skulle leda till stora konsekvenser. För
polisen är det viktigt att man avspeglar de rådande normerna och
värderingarna i samhället eftersom allmänhetens legitimitet är en
grundläggande förutsättning för verksamheten.

Utveckling av teorin om administrativ tillväxt i organisationer

Studien av polisens administrativa förändring har visat att det fmns
ett antal olika förklaringar till administrativ tillväxt. Flera av dessa är
framförda i tidigare litteratur om administrativ tillväxt i organisatio
ner. Det finns emellertid också några förklaringar som inte tidigare
direkt har kopplats till administrativ förändring. De tre övergripan
de drivkrafterna till den administrativa tillväxten inom polisen är att
det över tiden funnits en ökad möjlighet, en ökad vilja och ett ökat
tvång att administrera. Som vi sett samverkar och förstärker dessa
tre varandra. Ett exempel är professionaliseringen som gått hand i
hand med managementorienteringen och en förändrad teknik. När
organisationen anser sig behöva mer kvalificerad kompetens (p.g.a.
managementideologin) rekryteras specialister t.ex. ekonomer (pro
fessionalisering). Dessa introducerar nya administrativa tekniker
och system (teknikskifte) som i sin tur kräver utbildning av perso
nal för att kunna administrera. Drivkrafterna till administrativ till
växt: möjlighet, vilja och tvång att administrera är samtidigt både
orsak och verkan.

Poängen är att det inte räcker med en av drivkrafterna möjlighet,
vilja eller tvång att administrera för att förklara varför administrativ
tillväxt sker, utan det är ett samspel dem emellan. Om det uppstår
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en möjlighet att administrera p.g.a. av att det sker en ökad resurs
tilldelning är det inte självklart att det resulterar i administration.
Det måste [mnas en vilja eller ett tvång att administrera som upp
fyller möjligheten. Enbart viljan att administrera räcker inte heller
eftersom det krävs resurser och kanske regler, dvs. möjlighet och
tvång. Det räcker inte heller enbart med ett tvång att administrera
för att det skall ske administrativ tillväxt. Det måste också samtidigt
[mnas någon vilja eller en möjlighet att administrera. Annars kan ef
fekten av tvånget bli särkoppling (Brunsson 1990, Scott 1995) mellan
prat och handling. Sådan särkoppling har uppmärksammats i tidiga
re studier av administrativa reformer och är ett sätt att förklara var
för reformintentioner inte får genomslag i det praktiska arbetet
(Blomquist 1996, Erlingsdottir 1999). En förklaring kan också vara
att nya administrativa modeller och rutiner inte införs i praktiken,
utan mest existerar på den administrativa nivån och som etikett.
Det [mns tecken på att så också är fallet inom polisen. På lednings
nivå säger man att man gör vissa saker eller har infört vissa system,
men utan att dessa gör något större avtryck i arbetet. Det stannar
vid att ett ombud inrättas, någon redovisning görs eller att någon
utbildning hålls på RPS.

Att det fIDns olika drivkrafter till administrativ tillväxt som sam
spelar är något som den tidigare forskningslitteraturen inte tagit fas
ta på. Man har utgått från ett bestämt perspektiv och försökt hitta
enskilda faktorer som leder till administrativ tillväxt. Några faktorer
till administrativ tillväxt som förts fram är t.ex. organisationens
storlek (Starbuck 1965), komplexitet i teknologin (Mintzberg 1979),
komplexitet i omgivningen (Thompson 1967, Lawrence och Lorsch
1967), fragmentering i omgivningen (Scott och Meyer 1994) och
nya regelverk och auktoriteter (Meyer 1985). Dessa faktorer har alla
gemensamt att de är övergripande och inte säger så mycket om vad
som sker i organisationen. Jämfört med denna studie är slutsatsen
att det är svårt att förklara administrativ tillväxt med enskilda fakto
rer. Varje faktor måste kvalificeras med ett mer utförligt resone
mang om hur detta sker i praktiken. Det fmns ingen enskild för
klaring till varför administrationen ökar, utan det är ett samspel
mellan flera faktorer som utgår från olika drivkrafter. Detta innebär
att min förklaring till den administrativa tillväxten är mer komplett
än den tidigare forskningens förklaringar, men samtidigt mer kom-
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plex. För det första måste det fmnas en grundfönltsättning för ad
ministration. I mitt fall är organisationens kapacitet, dvs. möjlighet
att administrera, en sådan förutsättning. Utan en organisation fmns
det ingen administration, oavsett hur mycket vilja och tvång att
administrera som existerar. Det är också så att ju större och mer
komplex organisationen är, dvs. ju högre kapacitet som fmns, desto
större utrymme fmns det för att viljan och tvånget att administrera
skall få genomslag. När väl grundförutsättningen för administrativ
tillväxt fmns är det viljan och tvånget att administrera som driver
tillväxten. Detta kan också förstås som att det fmns både aktörs
och strukturorienterade förklaringar till tillväxten och att dessa
ibland samspelar och förstärker varandra.

Drivkrafter och administrationstyper

Drivkrafterna till administrativ tillväxt kan sättas i samband med de
olika typerna av administration även om det inte fmns någon direkt
överensstämmelse. Den ökade möjligheten att administrera beror
på att ny teknik, kunskap eller resurser förs in i organisationen och
därmed ökar kapaciteten att administrera. Detta förändrar de direk
ta arbetsprocesserna, vilket ger nya förutsättningar för samordning,
arbetsfördelning, planering och kommunikation. Det innebär de
nya möjligheterna att administrera mestadels handlar om förändring
av den konstituerande administrationen, dvs. administration som
syftar till skapande av organisation.

Viljan att administrera beror på den ökade styrningen av polisen.
Den politiska styrningen har tagit sig uttryck i reformer och för
söksverksamheter, medan facket har drivit på personalfrågorna. Se
dan mitten av åttiotalet har denna styrning allt mer skett utifrån ett
synsätt på verksamheten som betonar ekonomi och ledarskap.
Verksamheten har blivit managementorienterad, vilket innebär en
ökning av sådan administration som kan hänföras till den effektivi
serande administrationstypen, dvs. administration som syftar till ef
fektivisering och förändring av organisationen.

Det ökade tvånget att administrera som beror på att det ställs
allt högre krav på administrationen från fler håll än tidigare, l~andlar

mestadels om olika typer av regler som organisationen skall följa.
Inom hierarkin från regeringen nedåt till polisdistrikten produceras
mängder av regler. Det är regleringsbrev från Justitiedepartementet,
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råd, riktlinjer och anvisningar från RPS och verksamhetsplaner och
handlingsplaner närmare verksamheten för att ge några exempel.
Frå1~ andra organisationer och aktörer i omgivningen tar reglerna
sig uttryck i normer om organisering eller polisverksamhet. Detta
kan t.ex. röra sig om beteende eller etiska förhållningssätt. Detta
innebär att tvånget att administrera handlar om förändring i den le
gitimerande administrationstypen, dvs. administration som syftar
till anpassning av organisationen till regler. Drivkrafterna till admi
nistrativ tillväxt och dess motsvarighet i administrationstyper illu
streras i nedanstående tabell.

Tabell 9. Administrationens drivkrafter och abstraktionsnivåer.

~
Organisa- Organisations- Organisations-
tions- förändring, anpassning,

Abstrak- skapande, (vilja) (tvång)
tionsnivå (möjlighet)
Administra- Konstitueran- Effektiviserande Legitimerande
tionstyp de
Administra- Samordning Styrning Omvärlshantering
tionsprocess
(exempel)
Administra- Utfärdande av Genomförande Utarbetande av
tiv aktivitet riktlinjer av reformer planer
(exempel)

Tabellen visar de principiella skillnaderna mellan drivkrafter och
administrationstyper. Den visar också abstraktionsnivåerna i admi
nistrationsbegreppet, dvs. förhållandet mellan administrativa aktivi
teter, processer och typer. Från förra kapitlet där den administrativa
förändringen diskuterades var slutsatserna att det hade skett tillväxt
i de effektiviserande och legitimerande administrationstyperna, med
betoningen på den sistnämnda. Förklaringen till detta är enligt
ovanstående tabell att viljan och tvånget att administrera har ökat.
Särskilt tvånget, verkligt eller upplevt, har bidragit till tillväxten i
den legitimerande administrationen. Men som resonemanget också
visat sker detta i ett samspel där både möjlighet, vilja och tvång är
drivkrafter. Detta resonemang ger även möjlighet till att fundera
kring hur olika slags organisationer förhåller sig till förändringsor-

233



sakerna och omfattningen av det administrativa arbetet. Baserat på
de förklaringar som fmus om förändring av det administrativa arbe
tet skall jag diskutera organisationers administrativa benägenhet.

Organisationers administrativa benägenhet

Med den administrativa benägenheten menar jag i vilken utsträck
ning organisationen, dess egenskaper och sammanhang, kan förkla
ra varför administration växer. I stor utsträckning är detta en empi
risk fråga som måste studeras genom jämförelser mellan olika or
ganisationer inom olika områden och sektorer, men det fmns några
teoretiska svar på denna fråga som kan ge underlag för vissa hypo
teser. Som jag visat i kapitel tre är administration något nödvändigt
för alla organisationer. Vissa administrativa processer är förutsätt
ning för att det skall skapas en organisation. Så den intressanta frå
gan att ställa är inte om det blir administration eller ej, utan med vil
ka faktorer omfattningen och variationen av administrationen kan
förklaras. Varför tenderar vissa organisationer under vissa omstän
digheter generera mer administrativt arbete än andra? Om denna
administrativa benägenhet skulle vara möjlig att [mna, vore det
också en hjälp för praktikens människor att skapa förutsättningar
för en god administration, dvs. en administration som underlättar
och skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö och en god verk
samhet.

Varför förekommer det mer administrativt arbete i vissa organi
sationer än i andra? Vad är det som gör att en del organisationer
tycks vara särskilt benägna att skapa administration och administra
tiva rutiner? Det fmns stora skillnader i hur det administrativa arbe
tet uppstår och hur det hanteras på olika ställen. Som jag sade i för
ra avsnittet måste det [mnas en grundförutsättning för att administ
ration överhuvudtaget skall uppkomma, förekomsten aven organi
sation. Organisationens kapacitet, eller möjligheten att administrera,
varierar mellan olika slags organisationer. Det fmns en skillnad i om
organisationen är ett litet familjeföretag eller en stor offel1tlig byrå
krati. Det innebär att ju större kapacitet i fornl av teknik, kunskap
eller organisatoriska resurser, desto större benägenhet fmns det till
administrativ tillväxt.
Det räcker emellertid inte att ha kapaciteten, eller möjligheten att
administrera. Det måste också fmnas en vilja eller ett tvång för att
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detta skall ske. Viljan att administrera utgörs av de aktörer och in
tressenter som ambitioner att styra organisationen. Ju fler dessa är,
desto större vilja att administrera. Detta skiljer sig också åt mellan
olika slags organisationer. En organisation som är invävd i ett
komplext institutionellt sammanhang har troligtvis fler aktörer om
kring sig som vill styra. Typexemplet på sådana är offentliga organi
sationer. Det innebär att organisationer som har fler aktörer och in
tressenter med styrambitioner omkring sig har större benägenhet
att administrera än andra organisationer.

Tvånget att administrera utgörs av de krav som ställs på organi
sationen i form av olika typer av regler. Regler kan vara såväl hand
fasta direktiv som lagar och förordningar, men också lösligare som
allmänna normer eller värderingar. Det fmns en skillnad mellan oli
ka slags organisationer även här. Organisationer som har omfattan
de regelverk för sin verksamhet och som är beroende av sin institu
tionella omgivning utsätts för mer tvång att administrera än andra
organisationer, och har därmed en högre benägenhet att admini
strera.

Polisens administrativa benägenhet

Var befmner sig polisen i förhållande till det ovanstående resone
manget om organisationers administrativa benägenhet? Polisen är
exempel på en stor organisation med många olika organisatoriska
enheter och överlappande strukturer. Det är en blandning av de
centraliserad och i andra dimensioner centraliserad verksamhet. Po
lisen har omorganiserat många gånger och på ett genomgripande
sätt. Samtidigt som antalet organisatoriska enheter kan sägas ha
minskat om man ser på stationeringsorter så har länspolismyndig
heterna byggt upp egna staber och avdelningar för administrativa
funktioner. Den tekniska utvecklingen har varit stor inom polisen,
med datorisering och utveckling av arbetsmetoder. Detta gäller
både polisarbetet och de administrativa systemen. Under det senas
te decenniet har det också skett en breddning och ökning av poli
sens kompetens då man rekryterat civila specialister. De är ofta
akademiker och har sina egna professionella normer och arbetsme
toder som främjar administration. Detta visar att polisens kapacitet
för att administrera har ökat.
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Polisverksamheten är till sin natur också komplex och har många
olika och ofta vaga mål knutna till sig. Det är svårt att entydigt de
f.tniera vad som är resultatet av polisens verksamhet ocll resultatet
av något annat. Orsak-verkanssambanden är svåra att hitta och föl
ja. Detta förhållande i kombination med att polisen är ett viktigt
politiskt område som har stor samhällelig vikt har inneburit att den
politiska styrningen har varit stor över tiden. Denna styrning har
tagit sig uttryck bl.a. i administrativa reformer som bidrar till den
administrativa komplexiteten. Tydligast är mål- och resultatstyr
ningsmodeller som inte funnits före början av nittiotalet, men även
kvalitetssystem och andra liknande har ökat. Ett problem med så
dana modeller och som bidrar till en ökande administration i poli
sen är svårigheten att hitta relevanta mål och mätmetoder. Man kan
fråga sig vilket mått som skulle visa en bra polisverksamhet. Ar det
antalet anmälda brott, uppklarade brott, resultat i trygghets- eller
förtroendemätningar bland medborgare? En ökande allmälnings
frekvens kan ju t.ex. tyda på att brottligheten ökar, men också att
polisen inriktar sig på just det aktuella brottet vilket visar sig i en
ökad anmälningsbenägenhet. I<:'onsekvensen av denna svårigllet
och polisverksamhetens komplexa natur blir att man gärna koncen
trerar sig på att målsätta, redovisa och följa upp de delar av verk
samheten som ter sig mer mätbara och konkreta. Vidare är polisen
inordnad i ett institutionellt sammanhang som är av komplex natur
med mållga intressenter och styrsystem kopplade till sig. Det är
många som granskar och styr polisen. Det är fler intressenter som
ställer allt högre krav på verksamileten än tidigare. Viljan att admi
nistrera är alltså stor i polisen.

Polisen är också en regelstyrd organisation. Dels är verksamhe
ten noggrant reglerad i Polislagen och Polisförordningen, dels är
polisen en organisation som är beroende av omgivningens legitimi
tet. Som sådan är det viktigt att stå i samklang med de normer och
värderingar som fmos om hur en god, modern och pålitlig organi
sation skall se ut och bete sig. Detta kan upplevas lika mycket som
ett tvång som andra regler och ofta regleras sådant med tiden (se
t.ex. kvalitetsarbetet). Polisen arbetar i allt högre grad med att pre
sentera, informera och redovisa vad som görs i syfte att vinna om
givningens legitimitet. Polisen är alltså en organisation där det både
fmns möjlighet, vilja och tvång att administrera. Detta pekar i en
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entyclig riktning: polisen är exempel på en organisation med hög
benägenhet att utveckla administration och administrativa rutiner.

Sammanfattning och slutsatser

I detta kapitel har jag förklarat varför det skett en administrativ till
växt i polisen. Det fmns tre övergripande drivkrafter till denna till
växt: att det över tiden funnits möjlighet, vilja och tvång att admini
strera. Dessa drivkrafter ger delvis olika typer av förklaringar till
tillväxten. Möjligheten att administrera är grundförutsättningen till
administrativ tillväxt eftersom den handlar om organisationens ka
pacitet. En större, mer resursstark och kompetent organisation kan
administrera mer. För att det skall ske en tillväxt behövs emellertid
också vilja eller tvång att administrera. Dessa drivkrafter ger olika
förklaringar till varför tillväxten sker eftersom viljan är aktörs- och
tvånget strukturorienterat. Dessa samspelar oftast med varandra.
Möjligheten, viljan och tvånget att administrera leder också till till
växt av vissa typer av administration. Även om överensstämmelsen
i praktiken inte är fullstänclig leder en ökning i möjlighet till ökning
i konstituerande administration, en ökad vilja till ökning av effekti
viserande administration och ett ökat tvång till en ökning i den legi
timerande administraclonstypen. Detta gav underlag till att resonera
om det fmns en administrativ benägenhet hos organisationer, dvs.
om vissa slags organisationer under vissa omständigheter har en
större benägenhet att skapa administration. En slutsats är att poli
sen är exempel på en organisation med stor administrativ benägen
het.

Med detta som slutsats kan man ställa sig frågan om detta är
förutbestämt. Går det att göra något åt? I<an polisen göra något åt
situationen eller sker den administrativa tillväxten lagbundet? Finns
det något val som kan göras för att slippa fastna i management- och
kravmaskinen?

För det första är det viktigt att uppmärksamma fenomenet och
se det för vad det är. Managementideologin och alla krav som ställs
på organisationen resulterar i administration och administrativt ar
bete, oavsett vad man väljer att kalla det. Genom att ifrågasätta det
ta arbete har man kommit en bra bit på vägen. Det går att säga nej
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till sådana krav, eller åtminstone sänka ambitionsnivån och försöka
se till den praktiska nyttan av dessa krav. Den senaste styrmodellen,
en uppdaterad IT-strategi eller en plan för miljöarbete kanske inte
är alldeles nödvändig eller värd att lägga ned stora resurser på.

För det andra är en slutsats av studierna från polisen att admi
nistratörerna är en viktig yrkesgrupp eftersom de ofta innehar stra
tegiska positioner och utför nödvändiga arbetsuppgifter i organisa
tioner. Tar man bort dem i ett kortsiktigt försök att spara pengar el
ler skära i kostnader, blir effekten att organisationen fungerar sämre
och att andra anställda får ta över administrativa arbetsuppgifter.

För det tredje kanske administrationen skall utgå från verksam
hetens behov - inte från ledningens eller huvudmannens behov.
Ofta kommer administrationen eller krav på administration från
högre nivåer i organisationshierarkin. Om man istället vänder på
detta och funderar över vad som behövs för att verksamheten skall
fungera kommer man säkerligen fram till olika resultat. Slutsatsen
är att ledningens uppgift kanske i första hand inte består i att detalj
styra produktionsprocesser (polisarbete) utan att istället skydda des
sa från krav från olika håll. Thompsons (1967) ide om att organisa
tionsledningar skall skapa buffertar som fångar upp krav och som
skyddar produktionsprocesserna ligger det förmodligen mycket i.

För det fjärde kanske det är så att organisationen inte behöver
mer styrning, utan mindre. Receptet för att komma till rätta med
upplevda problem i organisationer är ofta ny och mer styrning, vil
ket skapar administration. I själva verket kanske verksamheten lö
per enligt sin egen logik alldeles oavsett alla nya styrförsök. Polisar
betet på fältet med sin starka professionalitet och normer om hur
detta skall bedrivas skulle förmodligen fungera utan någon stark
organisatorisk styrning. Detta var ju också en slutsats som Gunnar
Ekman (1999) drog i sin avhandling om polisarbete. Det som efter
lyses är egentligen en reflexiv diskussion om varför de administrati
va arbetsuppgifterna utförs. Det kanske är alldeles nödvändigt med
planer och strategier, målstyrningsmodeller eller miljöledningssy
stem, bara dessa inte är för-givet-tagna och införs utan ifrågasät
tande.
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Kapitel 11

Den moderna byråkratin

I denna bok har jag studerat och diskuterat administrationsbegrep
pets innebörd, hur den administrativa förändringen ser ut i en or
ganisation oell vilka förklaringar som fmos till denna förändring.
Jag har visat att administration är ett grundläggande men föga en
hetligt begrepp inom samhällsvetenskapen och organisationsforsk
ningen och att forskningen med administration som huvudbegrepp
försvann mer eller mindre någon gång under sjuttiotalet. Däremot
har administration uppmärksammats som praktiskt fenomen och
tycks vara något som ökar och blir allt viktigare i moderna organi
sationer. Dessutom verkar det som om allt fler människor arbetar
med administration och att det är förknippat med hög status (och
lön). Detta är paradoxalt eftersom man vid rationaliseringar och
kostnadsbesparingar i organisationer oftast försöker skära ned på
just administrationen. Detta gjorde att jag intresserade mig för dis
kussionen om administrativ förändring.

Mot bakgrund av att det skett en utveckling av nyare teorier om
organisationer och att fenomenet är praktiskt uppmärksammat
[mns det all anledning att återanknyta till administration som be
grepp. För att kunna diskutera den administrativa förändringen be
hövdes det en begreppsutredning och empiriska stuclier av admi
nistration och administrativ förändring i en organisation. Jag ställde
forskningsfrågan: Varför ökar administrationen i moderna organisa
tioner?
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En slutsats av denna avhandling är att organisationsforskningen
tappade en viktig nyansering då man lämnade administrationsbe
greppet. Genom att återföra det speciflka begreppet administration
kan man lära sig mycket om organisationsförändring och hur orga
nisationer fungerar. Avhandlingens teoretiska bidrag består för det
första i en precisering och en nyansering av administrationsbegrep
pet i förhållande till hur begreppet används inom forskningslittera
turen. Dels har jag rett ut förhållandet mellan olika abstraktionsni
våer i begreppet, dels har jag sorterat begreppet i olika typer av
administration. Abstraktionsnivåerna aktiviteter, processer och
typer gör det möjligt att koppla ihop administrationsbegreppets
praktiska och teoretiska innebörd. Administrationstyperna
konstituerande, effektiviserande och legitimerande administration
gör det n~öjligt att skilja mellan olika slags administrativ förändring
och förklaring till dessa.

För det andra består bidraget av att jag skapat en analysmodell
för administration som bygger på de olika typerna av administra
tiall.

För det tredje har jag skapat en mer fullständig bild av förklar
ingarna till administrativ tillväxt i organisationer. Till den äldre or
ganisationsforskningens förklaringar om administrativ tillväxt som
endast utgår från ett perspektiv på organisationer och administrativ
förändring, har jag lagt den nyinstitutionella organisationsteorins
förklaringar om den institutionella omvärldens krav som drivkraft
till administrativt arbete.

Slutsatserna om den administrativa tillväxten i organisationer är
att den sker för att det skapas nya möjligheter att administrera, att
det fmns en ökad vilja att administrera och att det ställs ökade krav
på att administrera. Detta gav underlag för ett resonemang om att
vissa organisationer har större benägenhet att skapa administration
än andra. Polisen, vars administrativa förändring har utgjort bokens
empiriska studie, är exempel på en organisation med stor benägen
het att skapa administrativa rutiner och procedurer.

Det fmns också viktiga empiriska bidrag. Det är ett bidrag till
forskningen om komplexa organisationer i allmänhet, och ett bi
drag till forskningen om förändringen i statsförvaltningen i synner
het, under en period där förändringarna varit stora. Det är också ett
bidrag till polisforskningen som hittills saknat kvalitativa studier av
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polisorganisationers administrativa förändring. I detta avsnitt skall
jag diskutera den administrativa förändringen mot bakgrund av den
allmänna samhällsförändringen för att sedan ställa frågan om vad
detta betyder för organisationer, och särskilt byråkratier, att den
administrativa komplexiteten ökar och att det administrativa arbetet
förändras och ökar?

Nya förutsättningar för det administrativa arbetet

Samhället ser annorlunda ut idag jämfört med bara några decennier
tillbaka. Det har föreslagits en rad beteckningar på detta samhälle
för att fånga essensen i utvecklingen. En del pratar t.ex. om infor
mationssamhället eller nätverkssamhället som avlöst industrisam
hället och det tidigare jordbrukssamhället. Detta informations- eller
nätverkssamhälle kännetecknas av att det råder nya kontakter, rela
tioner och gränser mellan människor, stater och organisationer. En
ligt Castells (1996) är det en kombination av tre fenomen: en tek
nisk revolution med informationsteknologin som centralt element,
en stärkt kapitalism medan exempelvis statssocialismen försvagats
och att det utvecklats av nya sociala rörelser baserade ideer och kul
tur.

Denna globalisering får återverkningar för såväl enskilda männi
skor som organisationer och stater när gränserna dem emellan sud
das ut och överskrids i allt större utsträckning. Det internationella
samfundet spelar en allt större roll i den politiska vardagen, och för
organisationer blir internationella standarder och regler allt viktigare
(Brunsson och Jacobsson 1998, Ahrne och Brunsson 2004). Stater
och organisationer bli allt mer invävda i internationell politik och
sammanhang. För Sverige är anslutningen till den europeiska unio
nen ett konkret exempel på denna invävdhet. En stor enkätunder
sökning ställd till enheter inom statsförvaltningen visar att närman
det till ED påverkar myndigheternas arbete i stor utsträckning Ga
cobsson och Sundström 1999). Den visar också att myndighets
tjänstemän deltar i förberedande stadier i EU:s beslutsfattande som
representanter för Sverige och att samordning mellan myndigheter,
regering och intressegrupper är ett kritiskt moment. Det fmns dock
ganska stora skillnader mellan olika myndigheter och departe-
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mentsområden då alla politikområden inte berörs lika mycket av
det europeiska samarbetet. Medlemskapet ställer höga krav på sam
ordning såväl inom staten som mellan staten och samhället i övrigt.
Olika utredningar som sysselsatt sig med frågan defmierar samord
ningsfrågan delvis som ett effektivitetsproblem (Sundström 1999).
Sverige anses förlora i prestige och inflytande om olika svenska fö
reträdare för fram ideer och synpunkter på olika platser och vid oli
ka tidpunkter som står i motsättning till varandra (Statskontoret
1996, Ds 1995:21).

En annan uppenbar förändring som ger nya förutsättningar för
det administrativa arbetet är datoriseringen av samhället i allmänhet
och arbetsplatserna i synnerhet. Inom statsförvaltningen kom an
vändandet av datorer i gång mot slutet av sextiotalet och rationali
serade många verksamheter. Automatisk databehandling (ADB)29
blev ett begrepp och tekniken utvecklades snabbt. En särskild data
politik växte fram. För det administrativa arbetet innehar den nya
tekniken att stora mängder information som tidigare bearbetats för
hand i Lex. kortregister och pärmar kunde läggas över i databaser
och system. Detta underlättade för myndigheter som administrera
de stora system, t.ex. bilregistret, polisen och försäkringskassorna.
Tidigt ute var också biblioteken med sina bokregister. Någon gång i
slutet av åttiotalet utvecklades tekniken så att kommunikation mel
lan datorer inte bara blev möjlig utan också allmänt vedertagen.
Samtidigt kom persondatorn (pe) att bli en naturlig del av arbetet.
Informationsteknologin (I1) slog igenom som begrepp och ersatte
ADB (Ivarsson 1997). IT-arbetet ses idag som oundgängligt och är
en förutsättning för andra administrativa områden då datorerna och
informationsteknologin genomsyrar de flesta arbetsplatser och or
ga1usationer.

Under de senaste decennierna har också en särskild förvalt
ningspolitik vuxit fram (premfors m.fl. 2003, kap. 13), vilken till
stor del bestått i ett antal administrativa reformer SOUl syftat till
bättre styrning av förvaltningen. Förvaltningspolitiken och de re
former som genomförts skall också ses mot bakgrund av de bespa
ringar och rationaliseringskrav som ålagts myndigheterna. Från att
den offentliga sektorn successivt ökat i storlek både i termer av
personal och pengar började man i mitten av sjuttiotalet ifrågasätta

29 Ibland används även ADB i betydelsen administrativ databehandling.
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dess omfattning, bLa. som en följd av ekonomisk kris och reger
ingsskifte. Man ansåg att den kraftiga expansionstakten av den of
fentliga sektorn som skett under femtio- och sextiotalen inte längre
var möjlig på grund av de ekonomiska underskotten. En utredning
tillsattes 1976 för att se över effektiviteten i den offentliga sektorn.
I huvudbetänkandet "Förnyelse genom omprövning" framhölls att
den framtida förnyelsen huvudsakligen skulle ske genom ompriori
teringar av redan befmtliga resurser (SOU 1979:61). Med utred
ningen kom en vändpunkt i synen på offentlig sektor och det statli
ga åtagandet. Efter förvaltn.ingsutredningen har man från politiskt
håll kontinuerligt drivit ett arbete som syftat till att förnya och om
pröva den statliga verksamheten. Den nya budgetprocessen är ett
sätt att försöka knyta verksamheter tydligare till kostnader, vilket
skulle innebära en möjlighet att omfördela resurser och rationalise
ra i verksamheterna (RRV 1996). Central i den nya budgetproces
sen är den s.k. mål- och resultatstyrningsmodellen vars grundanta
gande är att det är möjligt att skilja mål från medel och resultat, att
det är möjligt att formulera övergripande, nedbrytbara mål, att det
är möjligt att identifiera relevanta resultat samt att återkopplingen
av resultaten kan läggas till grund för nya mål (Sundström 2003).
Myndigheterna skall sedan 1993 avge årsredovisningar enligt när
ingslivets modell.

En alltmer utvecklad generell förvaltningspolitik med administ
rativa reformer i bLa. budgetprocessen ställer nya krav på organisa
tionerna, ökad invävdhet i internationella sammanhang, bl.a. an
slutningen till ED och ökad användning av informationsteknologi i
alla dess former ger helt nya förutsättningar för det administrativa
arbetet. Det fmns alltså all anledning att fundera över hur det ad
ministrativa arbetet har påverkats och förändrats i ljuset av ovan
stående övergripande förändringar i och runt statsförvaltningen och
offentlig sektor.

En ideologifo"rändring

De förändrade förutsättningarna för det administrativa arbetet i of
fentlig sektor kan beskrivas som en förändring där styrningen av
dess organisationer inte enbart sker genom den ideala parlamenta-
riska styrkedjan - government, utan via en mängd andra organisa
tioner och aktörer. Ett begrepp som ofta används för att beskriva
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en ovan skisserad förändring av staten och statsförvaltningen är
"governance" (Rhodes 1996, I<ettl 2003, Pierre och Peters 2000). Som
alla andra vetenskapliga begrepp fmns det inte en fastställd defmi
tion av governance, utan många olika relaterade betydelser. Det
fmns åtminstone sex användningar och betydelser av begreppet
(Rhodes 1996). Kettl (2003) menar att begreppet är "slippery inde
ed", men att det är ett sätt att beskriva statens länkar till den breda
re omgivningen - politiska, sociala och administrativa.

Förändringarna från. government till governance är flera och
sammanflätade med varandra, men en tolkning av de huvudsakliga
förändringarna kan sammanfattas som förändringar i ideologi om
hur organisationer skall styras och ledas. Det är en politisk ideologi
men också ett slags rationalistisk ideologi som fokuserar ekonomi
och effektivitet. Clarke och Newman (1997) kallar resultatet av det
ta ideologiskifte för "tl1e manageriaI state" och menar att staten
förändrats från ett traditionellt regelstyrt och hierarkiskt system till
ett decentraliserat system med oklara gränser mellan offentligt och
privat där det fmns en "frihet att leda" (freedom to manage). I detta
nya system är förändring ett imperativ, ett slags kontinuerligt till
stånd. Clarke och Newman menar att omvandlingen till the mana
gerial state är ett resultat aven blandning mellan den brittiska poli
tiska nya högern och den allmänna managementideologi som gått
under beteckningen New Public Management (Hood 1990,1995).

Liksom alla typer av "meta-begrepp" innehåller NPM en mängd
olika men samtidigt sammankopplade ideer. De länder som genom
fört reformer med hög grad av koppling till NPM är förutom Sve
rige bl.a. Nya Zeeland, Australien, Storbritannien, }(anada, Neder
länderna och Norge (Hood 1995, Pollitt och Bouckaert 2000).
Forssell och Jansson (2000) kallar de förändringar som resulterat i
en mer företagslik förvaltning för en organisatorisk reformering av
den offentliga sektorn vars innehåll kan härledas till den privata
sektorn. Utanför Sverige och Norden har en liknande reformlIt
veckling skett i den offentliga sektorn (Fallitt och Bouckaert 2000).

En huvudkategorisering som kan göras av innehållet i NPM är
att sammanföra reformer som har med styrning, ledning och orga
nisering att göra samt de som syftar till att införa marknadssituatio-
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ner. 30 I den svenska statsförvaltningen återf111ns exempel på båda
typerna, men de managementinriktade reformerna har kanske varit
de som genomförts i störst omfattning. Man har experimenterat
med styrnings-, lednings- och organisationsreformer i kommuner
och landsting Oacobsson 1994), men även i statsförvaltningen (se
t.ex. Ahrne 1998).

I denna managementideologi existerar organisationer i en värld
av ökade krav och med flera kravställare runt organisationerna. En
stor del av dessa krav kan härledas till det som Power (1997) kallar
granskningssamhället (Audit society). Granskningssamhället hand
lar om att det uppstår krav på att organisationer skall hållas ansvari
ga (accountable) för vad de gör. Detta innebär samtidigt att det
plötsligt dyker upp många aktörer och intressenter runt omkring
organisationerna som anser att de har rättighet och skyldighet att
ställa krav. Detta inträffar i en situation där staten decentraliserar
ansvar och beslut och försöker styra mer "på distans" (Blomgren
och Sahlin-Andersson 2003). Det går att tala om ett slags avregle
ring där statens reglerade styrning av myndigheterna minskar. För
att använda en metafor uppstår därmed ett "regleringsutrymme"
där de självständiga myndigheterna i allt större utsträckning agerar
som egna organisationer, vilka som helst. Den statliga regleringen
ersätts med en annan typ av reglering som innefattar allt från hur
man skall och bör organisera och leda, till hur man informerar och
marknadsför sig. Det fmns flera forskare och studier som upp
märksammat detta organisationsskapande som försiggår i den of
fentliga sektorns organisationer (se t.ex. Brunsson och Sahlin
Andersson 1998), men få studier som diskuterat dess administrativa
konsekvenser.

Ideologifo"rå'ndring och administration

Vad händer då när organisationer i den offentliga sektorn blir mer
självständiga och mer "riktiga" organisationer? De får ett ökat ma
növreringsutrymme som innebär att de själva bestämmer över sin
organisation och hur verksamheten skall bedrivas inom ramen för

30 NPM är ett översiktligt och föga enhetligt begrepp som innefattar ett flertal typer av
förändringar. Diskussioner om begreppet och dess innehåll finns t.ex, hos Hood 1991,
1995, Pollitt och Bouckaert 2000, Forssell och Jansson 2000. I Pollitt och Bouckaert 2000
utvecklas även en modell om hur sådana reformer införs i ett komparativt perspektiv.
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de förutsättningar som staten anger i form av lagar och andra in
struktioner och regler. Denna avreglering av de statliga myndighe
terna och tagit sitt främsta uttryck i den nya statliga budgetproces
sen med mål- och resultatstyrning. Men friheten verkar ha sitt pris i
form aven allt mer ökande administration. Samticligt som de själv
ständiga myndigheterna skaffar sig kompetens på området, inrättar
tjänster och organisatoriska enheter för att ha kapacitet att styra
och leda sina organisationer ökar behovet av central kontroll.

Det fmns flera som pekat på del~ ökade byråkratiseringen som
följt på NPM-orienteringen. Farrell och Morris (2003) menar att vi
bevittnar en samtidig centraliserad och decentraliserad form av by
råkrati. Deras slutsats baserades på studier av bl.a. skolor och soci
alarbete i Storbritannien, men de menar att detta har en generell gil
tighet. Detta stämmer överens med iakttagelserna från polisen. Pol
litt (1993) menar också att den nya managerialismen i den offentliga
sektorn paradoxalt nog utlovar större frihet och autonomi för det
lokala samtidigt som den centrala management- och politiska nivån
stärks.

Vad hå"nder med !?yråkratin - post eller neo?

För att fånga denna förändring i den offentliga sektorns organisa
tioner, eller byråkratier, har olika byråkratibegrepp lanserats. Bak
grunden är att det Weberska byråkratiidealet blir allt svårare att ap
plicera på den offentliga sektorns organisationer. Ett begrepp som
använts är post-byråkratiska organisationer (Heckscher och Don
neIlan 1994) där experter snarare än hierarki är grund för handling,
konsensus och dialog snarare än order och regelföljande besluts
princip, och individer belönas efter insatser snarare än fasta löne
strukturer. I den post-byråkratiska organisationen är dessutom
gränserna mer flytande och personalen mer flexibel eftersom den
inte är bunden av traditionella rutiner såsom årliga budgetar. Detta
stämmer inte helt med bilden av polisen eller stora delar av den
svenska statsförvaltningen då de i hög grad styrs via den årliga bud
getprocessen och där anställningsförhållandena fortfarande är rela
tivt hårt reglerade. Post-byråkrati i Heckscher och Donnellans me
ning speglar endast till en del det som händer.

En annan skola när det gäller att tolka förändringarna i offentlig
sektor lanserar begreppet neo-byråkrati och menar att nya mana-
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gementpraktiker under benämningen New Public Management
skapar en ny-taylorism (Hood 1991, Pollitt 1993). Det fmns en pa
radox i detta. Samticligt som nya managementpraktiker och styrsy
stem introduceras och implementeras skapas administrativa rutiner
runt omkring dessa. Tjänster tillsätts, avdelningar skapas och ut
bildningar ges för att föra in dem i organisationen. Det administra
tiva arbetet ökar. Ofta motiveras en sådan ökning med att det på
längre sikt skall betala sig "när väl allt har satt sig". Då är det dags
för nästa styrsystem. Det paradoxala inträffar att effektiviserings
strävandena leder till ineffektivitet eftersom de äts llpp av administ
rativt arbete. Detta administrativa arbete är svårt att ifrågasätta ef
tersom argumentet för att införa det är att allt skall bli effektivare.

En modern byråkrati

Vad som händer med byråkratin är att det visst går att hitta spår av
den förändring som postbyråkratiföreträdarna menar finns. Det
fmns emellertid en helt motsatt tendens som går i linje med vad
neobyråkratiföreträdarna anser. Polisfallet visar att det sker en sam
tidig decentralisering och centralisering och att det på varje sida
skapas administration och administrativt arbete. Mitt svar på frågan
om utvecklingen sker mot en post- eller neobyråkrati med utgångs
punkt i polisfallet är att vi ser en förändring mot neobyråkratin med
postbyråkratiska inslag. Jag fmner benämningen modern byråkrati
passande på denna typ av organisation.

Den moderna byråkratin kännetecknas av att den vid sidan av de
krav som ställs från överordnade huvudmän även måste hantera
alla de krav som ställs från omgivningen, vilket genererar legitime
rande administration. Detta blir allt viktigare då myndigheterna blir
egna självständiga organisationer eftersom den legitimerande admi
nistrationstypen har som syfte att visa upp organisationen som mo
dern och med i tiden. Den skall samtidigt vara en god byråkrati,
dvs. uppnå krav på regelföljande, förutsägbarhet, likabehanclling
och effektivitet och de krav som ställs på en modern organisation.
Som modern organisation skall den vara jämlik, etniskt mångfaldig,
främja folkhälsa, ha en god arbetsmiljö, vara miljövänlig och ha en
dialog med medborgare eller kunder via Internet för att nämna någ
ra av dessa krav. Dessutom skall den också leverera något, t.ex.
sjukvård eller trygghet.
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Administrationssamhället

Vart är egentligen det svenska välfårdssamhället på väg? I takt med
att det ständigt ställs högre krav från allt fler intressenter skapas nya
administrativa procedurer och rutiner, och produceras allt fler re
dovisningar, rapporter och uppföljningar. Administrationen växer
på bekostnad av den egentliga kärnverksamheten och det finns
tecken på att det produceras allt mindre sjukvård, allt fårre brott ut
reds och undervisningstiden i skolorna minskar medan läkarna, po
liserna och lärarna sitter och fyller i papper, går på möten och skri
ver rapporter. Styrningen från regering, riksdag och andra överord
nade organisatoriska enheter blir allt hårdare samtidigt som organi
sationerna blir mindre och mindre effektiva. Parkinsons lag är fullt
verksam men driven av andra mekanismer än vad Parkinson själv
tyckte sig se. Drivkrafterna är inte nytto- och budgetmaximerande
byråkrater inuti organisationerna utan snarare kravmaskiner och
förändringstryck utanför organisationerl~a. Administrationssamhäl
let kan ge stora konsekvenser på en rad områden och ur många oli
ka perspektiv. Jag skall här ta upp tre perspektiv av den ökade ad
ministrationen i organisationer: för effektiviteten, individen och
demokratin.

Ur ett effektivitetsperspektiv är förstås omfattningen av det ad
ministrativa arbetet i organisationer en klassisk fråga. Många av de
teorier och studier som gjorts på området utgår i själva verket från
ett sådant. Grundantagandet är att administration är organisatio
nens nödvändiga onda, en barlast som måste fmnas för att organi
sationens produktion eller verksamhet skall fungera så smidigt som
möjligt. Administrationen skall ur detta perspektiv vara så liten som
möjligt. Om nu administrationen ökar i organisationer i form av
mera management och mera legitimerande administration kan man
ställa sig frågan om hur effektivt detta är. Får vi effektivare organi
sationer när dessa styrs och leds mer, och uppfyller alla krav och
önskemål som ställs på dem?

I kapitel 8 där polisens administrativa aktiviteter hänfördes till
olika administrationstyper talade jag om aktiviteternas syften, men
inte om hur utfallet blev dvs. dess effekter. En diskussion om ef
fektiviteten i den administrativa förändringen handlar om vem som
utför administrativt arbete i organisationen. En vanlig uppfattning
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är att nedskärningar i administrationen är möjlig och att man ge
nom sådana effektiviserar arbetet. Ofta görs sådana nedskärningar
genom att helt enkelt säga upp de som arbetar med administration.
Studien av polisen och resonemanget om olika administrationstyper
visar att de civilanställdas arbetsuppgifter inte försvann när man
sade upp en stor del av denna personal i mitten av nittiotalet, utan
flyttade i stor utsträckning till annan personal - poliserna. Förklar
ingel~ till detta är att de administratörer som sades upp i stor ut
sträckning utförde en sådan typ av administration som är absolut
nödvändig för att organisationen skall fungera. Den konstituerande
administrationstypen innehåller administrativa processer som håller
ihop organisationen i rumn~et och tiden. De är en förutsättning för
själva organiseringen. Sekreterare, växeltelefonister, vaktmästare
och assistenter av olika slag har ofta centrala samordnande funktio
ner som många i organisationen är beroende av. Samordning, ar
betsfördelning, planering och kommunikation är sådana processer
som inte går att ta bort utan de fmns kvar i någon form. Tar man
bort den personal som utför dessa fmns behovet av arbetsuppgifter
kvar som måste utföras av någon annan. Att säga upp sådan perso
nal utan att reflektera över deras funktion i organisationen leder
ofta till en kortsiktig besparing och en långsiktig förlust.

De strategiska funktionerna i en organisation kanske inte är
chefspositionerna utan det administrativa stöd som fmns runt om
kring dem i form av sekreterare, växeltelefonister och expeditions
personal. Därför försvinner inte det administrativa arbetet då man
tar bort administratörerna, utan flyttar till andra delar av organisa
tionen. Amatöriseringen som blev följden av uppsägningarna bidrar
säkerligen till en minskad effektivitet i det administrativa arbetet, ef
tersom det tar längre tid när det för denna typ av arbete outbildad
personal utför sådana arbetsuppgifter.

En annan effektivitetsfråga är vad mål- och resultatstyrningen
bidrar med. Studiel~ visar att styrformen genererar administration
och att det byggts upp ett omfattande system runt den. En intres
sant (men omöjlig?) studie skulle vara att beräk1~a vad detta kostar i
form av tid ocl~ pengar, och vad detta i så fall bidrar till effektivite
ten i organisationen. Samn~a slags resonemang kan föras om andra
administrativa aktiviteter och modeller. Svårast är förmodligen att
ställa de legitimerande administrativa aktiviteterna i relation till ef-
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fekterna och effektiviteten, eftersom deras effekter handlar om för
troende ocl'l goodwill. Något som är svårt att mäta och utvärdera.

Ur ett individperspektiv är scenariot om en ökande administra
tion i organisationer en fråga om arbetsmiljö. På många håll har den
administrativa personalen minskat samtidigt som de administrativa
kraven ökat. Resultatet blir att de anställda som tidigare haft organi
sationens kärnverksamhet som huvuduppgift nu även skall ta hand
om en del av det administrativa arbetet. Detta händer inom flera
områden i den offentliga sektorn som vi sett från polisen, men även
i skolorna och. på sjukhusen. Att människor skall klara samma arbe
te som tidigare men med ökande administrativa arbetsuppgifter kan
få konsekvenser i form av stress och minskad tid till sina ordinarie
arbetsuppgifter. Detta skiljer sig säkerligen kraftigt åt mellan olika
områden, organisationer, arbetsplatser och yrkesgrupper, men är ett
fenomen som är värt att uppmärksamma. Finns det t.ex. något
samband mellan en ökande administration och sjukskrivningsfre
kvensen?

Ser vi den ökande administrationen ur ett demokratiperspektiv
flnl'lS det några saker att fundera över. Genom att ideerna om ma
nagement blir för-givet-tagna trängs andra sätt att resonera om or
ganisering, ledning och styrning ut. Politiska beslut byggs in i tek
niska system och administrativa rutiner som står bortom ifrågasät
tande. När olika alternativ skall bedömas utreds de och utvärderas
av tjänstemän som presenterar förslag som politiker ofta har svårt
att själva bedöma. Exempel kan vara när anbud skall värderas vid
upphandling av t.ex. äldreomsorg. Ett exempel från polisen är mål
och resultatstyrningsmodellen som defmierar vilka resultat som är
viktiga att redovisa och på så sätt forUlar verksamheten.

Viktiga frågor att ställa i detta perspektiv är hur legitim en orga
nisation egentligen kan bli? Vad får legitimitetssträvandena kosta?
Dessa två frågor ställs på sin spets i exemplet med polisen. Polisen
är en organisation som är beroende av att vara legitim, och att med
borgarna har förtroende för att de sköter sin uppgift. Om detta
förtroende naggas i kanten eller om polisen mister sin legitimitet
öppnas vägar för andra alternativ till att upprätthålla inre ordning
och säkerhet, samtidigt som kriminaliteten riskerar att öka. Alterna
tiven skulle kunna bestå i privata medborgargarden, säkerhetskon
sulter, vaktbolag eller varför inte beskyddar- och maffiaorganisatio-
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ner. Det fmns flera sådana exempel som gör att frågan är högst re
levant. I Värmland agerar privatpersoner som spanare, marknaden
för vakt- och säkerhetsbolag ökar, samticligt som de får överta allt
fler uppgifter och i Stockholm genomförde en polsk privat säker
hetsstyrka ett gripande i juli 2004 under uppmärksammade former.

Frågan är vad som egentligen gör att polisen (eller andra organi
sationer) uppfattas som legitima. Är det att de utför den faktiska
uppgift de är till för, eller är det att de uppvisar en form och fasad
som för tillfållet uppfattas som legitim i samhället. Om man leker
med tanken i polisen att man med alla medel och nolltolerans lyck
as hålla brottsstatistiken nere till ett minimum. Är organisationen då
legitim eftersom den är nära sitt mål att minska brottsligheten? El
ler är polisen legitim när den presenterar sig som demokratisk, mil
jövänlig, jämställd, etnisk mångfaldig, etisk och visar planer för hur
man skall vara etl god arbetsgivare och samhällsmedborgare, men
med oacceptabel brottsuppklarningsprocent? Hur mycket sådan le
gitimetsskapande administration tål en organisation innan det blir
kontraproduktivt? Om alla resurser som läggs ned på den legitime
rande administrationen istället skulle satsas på den konkreta polis
verksamheten, skulle man då uppnå samma grad av legitimitet?
Detta är inga enkla frågeställningar och svaret ligger väl någonstans
mittemellan, men det viktigaste är att dessa frågor överhuvudtaget
ställs och att det fmns en reflektion över detta förhållande. Det är
kanske mest allvarligt för demokratin om en glidning av perspektiv
sker så att de legitimitetsskapande åtgärderna hamnar i förgrunden.
Till sist står vi kvar med en polis som bara administrerar och legi
timerar sin existens samtidigt som vaktbolag eller privatpersoner
själva upprätthåller den alhnänna ordningen.

Fortsattforskning

Det [mns många trådar att dra i när det gäller den fortsatta forsk
ningen inom detta område. Teoretiskt intressant är att fortsätta dis
kussionen om organisationers administrativa benägenhet och göra
jämförelser mellan olika organisationer. Detta skulle kunna ligga till
grund för en mer generell teori. Teoretiskt intressant är också att
utveckla administrationsmociellen från kapitel tre. Det är särskilt
kriterierna för tolkningen av administrativa aktiviteters syften som
skulle kunna utvecklas. En sådan utveckling skulle kunna visa vil-
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ken skillnad det finns mellan de effektiviserande och legitimerande
administrationstyperna och hur övergångar sker mellan dem. Vad
fmns det t.ex. för intentionalitet hos aktörerna när de utför legiti
merande administration?

En mer empirisk fråga som jag redan varit inne på är i vilken
omfattning det administrativa arbetet förekommer. Jag har visat att
det administrativa arbetet flyttar mellan olika personalgrupper i or
ganisationer. Därför måste en metod för mätning inrikta sig på de
administrativa aktiviteterna - vad som görs. En angelägen forsk
ningsuppgift är att skapa en metod för att kunna mäta detta OCll
genomföra sådana mätningar på olika områden.

Ytterligare en forskningsuppgift är att se vad som händer i form
av administrativt arbete när olika krav ställs på organisationer. Hur
transformeras styrkrav i organisationen till administrativt arbete. I
polisen omsattes krav vanligen med att en arbetsgrupp tillsattes
inom Rikspolisstyrelsen och att detta ledde till en rapport och kan
ske en begränsad försöksverksamhet som sedan utvärderades. Men
är det alla krav som omsätts till administration, eller bara vissa? Vil
ket utrymme finns för att sortera bland kraven? Hur går detta till?

Polisen som organisation utgör också en tänkbar fortsättning.
Vad innebär det när polisens administrativa arbete ökar? Om poli
sen i allt större utsträckning administrerar brott ger det utrymme
för konkurrens inom "trygghetsbranschen". Vilken roll spelar vakt
bolagen och att deras verksamhet ökar? Går vi mot en privatise
ring?

En forskningsuppgift som kanske är den mest angelägna är vad
det ökade administrativa arbetet får för konsekvenser. Det fmns
möjlighet att studera konsekvenserna på flera områden med effek
tivitet, arbetsmiljö eller demokrati som utgångspunkt. Den klassiska
frågan handlar om organisationers effektivitet. Vad händer med ef
fektivitet och produktivitet när det administrativa arbetet ökar? Ur
arbetsmiljösynpunkt kan man fråga sig om det t.ex. är möjligt att
koppla det ökande antalet arbetsuppgifter (av dem en stor del ad
ministrativa) som vårdpersonal ocll lärare utför, till sjukskrivningar,
stress i arbetslivet och utbrändhet? Ur demokratisynpunkt kan man
ställa sig frågan hur administrativa rutiner tränger undan andra ty
per av besluts- och samordningsmekanismer. Byggs t.ex. lösningar
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in i datasystem som istället skulle vara öppna för samtal eller de
mokratiska rådslag?

Till slut

Är det så att det administrativa arbetet ökar sett till hela samhället?
Det är svårt att dra sådana slutsatser utifrån denna bok. Men det
fmns andra tendenser som gör att frågan blir relevant att ställa. Det
är så att det fmns fler organisationer idag än tidigare (Ahrne och
Papakostas 2003). Vi lever i allra högsta grad i ett organisations
samhälle. Organiseringen sker på såväl nationell som trans- och in
ternationell nivå (Boli och Thomas 1999). En effekt av denna orga
nisering är att regelskapandet ökar i sådan omfattning att det kan
betraktas som en regelexplosion (Ahrne och Brunsson 2004).
Trenden känns igen ~ det som Weber kallade en allt mer tilltagande
rationalisering av samhällslivet som leder till byråkratisering (Weber
1983). Enligt Parkinsons lag ligger det helt enkelt i den komplexa
organisationens natur att skapa administrativt arbete, vilket ande
meningen i denna fabel får illustrera:

"skorpionen stod vidflodens strand och ville komma liver till andra sidan, men
eftersom inte skorpioner kan flYga eller simma stod hon där hon stod. Då fick
hon .ryn på en sköldpadda som kom simmande.
-Sköldpadda! KanJagfå ridapå din rygg ö"ver till andra sidanfloden?
-Då sticker du mig med din gadd, skorpion, sa sköldpaddan.
-NfJ~ min kära sköldpadda. Om Jag sticker dig skulle du drunkna och jag
skullefllJa med dig ner. Vadfinns detfl'r logik i det? sa skorpionen.
Sköldpaddan som var ett godtroget eJ/ur lät sig ö'verfYgas och skorpionen klätt
rade upp på sköldpaddans rygg, varvid hon bö"1]"ade simma ö"verfloden. Halv
vägs ö"verfloden stack skorpionen sköldpaddan med sin dö"dliga gadd.
-Men varfiirgjorde du så, undrade sköldpaddan, medan de bii1]ade {junka mot
botten.
-DäJfär attJag är skorpion. Det ligger i min natur attgö'ra så, svarade skorpi
onen. ,,31

31 Denna fabel finns med ett antal variationer. Ursprunget är okänt men tros finnas i en
samling folkliga berättelser skrivna i sanskrit och översatta till engelska 1570. I populärkul
turella framställningar har fabeln återgivits bl.a. i tv-serien"Star Trek" 1997 och i filmerna
"The crying game" 1992 och "Natural born killer!' 1994 (http://www,snopes.
com/critters/malice/scorpion.htm). Senaste exemplet är i Tomas Bodströms bok "700
dagar i Rosenbad".
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Denna avhandling har emellertid visat att det inte fmns en naturlag
som gör att administrativ tillväxt sker. Det är ett komplext samspel
mellan möjligheten, viljan och tvånget att administrera som till
sammans gör att administrationen ökar i moderna organisationer.
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Bilaga 1

Administration - en litteraturöversikt

Det fmns flera olika spår att följa i litteraturen om administration.
Jag har identifierat i huvudsak tre där administration ingår som be
grepp men med lite olika betydelse. Det spår jag tänker följa är det
som i början av förra seklet kallades för The Science of Administra
tion, den administrativa vetenskapen. Denna administrativa veten
skap har sedan utvecklats till en mer generell organisationsveten
skap. I detta litteraturspår ses administration som specifika proces
ser eller aktiviteter som pågår i organisationen. Det andra litteratur
spår som jag inte avser att följa eller relatera till i någon större ut
sträckning är den politiska inriktningen där administration är likty
digt med förvaltning. Frågeställningen handlar där om maktförhål
landet och relationerna mellan demokratin och byråkratin eller poli
tik och administration (se t.ex. Jacobsen 1998). Det tredje litteratur
spåret är byråkratispåret som följer efter Weber. Jag kommer att
beröra detta senare eftersom det ofta tangerar och är invävt i den
organisationsteoretiska litteraturen, men jag kommer inte att följa
detta i sig. Anledningen till att jag följer det första spåret och inte
de andra är att administration som begrepp är mer utvecklat i detta,
och har mer att säga om vad administration är och varför den för
ändras.

Förhållandet mellan administration och verksamhet (produk
tion) är ingen ny frågeställning. I själva verket är det kanske en av
de äldsta, mest grundläggande frågorna som har diskuterats av de
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flesta som studerat och forskat om organisationer genom tiderna.
Jag skall i det följande redogöra för resonemang om vad administ
ration är som går att urskilja i samhällsvetenskaplig och organisa
tionsteoretisk forskning. Syftet med detta kapitel är att visa i vilken
omfattning problemet tidigare är studerat och varför det flOns be
hov av mer forskning. Ett syfte är också att se om litteraturgenom
gången kan besvara forskningsfrågan, varför administrationen ökar
i moderna organisationer.

Tillbaka till rötterna

Organisationsteoretiska grundböcker brukar ofta börja organisa
tionsanalysens historieskrivning med Taylors"Scientific Management'
som utkom 1911 (se t.ex. Jacobsen och Thorsvik 1998). Ideerna
om organisation uppstod emellertid inte ur intet, utan det är nog
mer riktigt att påstå att organisationsteorin själv är en produkt av
den ökade specialiseringen i samhället med ett arv från den breda
samhällsteorin. En möjlig uppdelning att göra är som Hatch (2002),
att hänföra teorier om organisationer till två traditioner. En bred
samhällsteoretisk tradition med Smith, Marx, Weber, Durkheim
m.fl., och en mer praktiskt orienterad tradition där Taylor, Fayol
och Barnard utgör exempel. Detta återspeglar, enligt Hatch, sam
spelet mellan teori och praktik som existerar inom organisations
analysen. Scott å sin sida daterar organisationsanalys som ett eget
vetenskapligt fålt till 1950-talet och menar att den engelska över
sättningen av Weber är avgörande i denna utveckling (Scott, 1992 s.
9). Det är rimligt att istället se detta som en kontinuerlig idehisto
risk utvecklingsprocess, där tankar och traditioner vävs samman i
ett komplext samspe1.32 Därför är det problematiskt att påstå att
något startade eller att en tanke plötsligt uppstod vid en specifIk
tidpunkt. Rötterna till administration, som är denna boks huvudbe
grepp, fanns långt före Taylors ideer om en mer rationell företags
ledning i USA i början av förra seklet. Dwight Waldo, f.d. redaktör
för Public Administration Review, påpekar en. aning syrligt i en ar
tikel från 1961, där han recenserar några nyutkon~na böcker, att te-

32 Lawrence & Lorch (1967) framför ett liknande resonemang då de menar att orgamsa
tionsteonn är en kumulativ process.
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orier om organisationer härstammar från tärlkare som Platon och
Aristoteles via Macchiavelli och Hobbes.

"Do not mistake me, I do not argue that everything was known by the ancients.
Onfy that anyone who thinks theory oforganization began with Fayolor Tay
lor owes himselfa look at the frontispiece ofHobbes ' Leviathan. 33 Now there 's
an organizational chart!" (\Xlaido 1961, s. 225).

I de flesta beskrivningar över organisationsanalysens historia och
framväxt delas forskarna och/eller teorierna in i olika skolor eller
skolbildningar. Dessa skolor behandlas ofta tillsammans varvid ett
antal karaktäristika identifieras. Följden av detta behändiga klassifi
cerande är att man låser in ett antal forskare eller teorier i samma
"svarta låda" med en gemensam etikett. Dessa kan förvisso ha
ganska mycket gemensamt, exempelvis att de behandlade samma
fenomen, att de verkade under samma tidsperiod eller att de betrak
tade organisationer ur samma perspektiv. Sådana beskrivningar fö
rekommer inom de flesta vete11skapliga discipliner och tycks behö
vas, kanske än mer ju snabbare forskningen skall gå och desto
mindre tid som fmns till förfogande. Det är ju alltid enklare att läsa
översikter och bearbetningar än att själv gå till källorna. Historien
beskrivs ofta relativt strömlin.jeformad där vissa skolor eller skeden
avlöser andra skolor eller skeden. Detta sätt att tänka är vanligt fö
rekommande inom samhällsvetenskaplig forskning och manifeste
ras i begrepp som modernism och postmodernism eller industri
och informationssamhälle.34

Går man till källorna frapperas man emellertid av hur aktuella
många av dem känns. Det fmns böcker, författare och t.o.m. hela
skolor som mer eller mindre avfårdas som hörandes till det för
gångna, trots att de i många fall formulerar resonemang som är gil
tiga även idag. Ser vi till referenserna i avhandlingar ligger tyngd
punkten i utgivningsår oftast på de senaste. Detta kan ju markera

33 Leviathan av Thomas Hobbes från 1651 är en av de mest kända verken i politisk filoso
fi. Omslaget pryds aven bild där en jätte gjord aven massa individer reser sig över ett
landskap med en stad i förgrunden. Jätten symboliserar samhället som utgörs av alla dess
ingående individer. På omslaget finns också symboliska bilder av dåtidens två stora orga
nisationer: Kungamakten med militären samt kyrkan. Det är detta Waldo syftar på när han
utbrister: "Now There's a organizational chart!" (Där har vi ett organisationsschema!) .
34 Se Ahrne och Papakostas (2002) för en utförlig diskussion om stadietänkandet inom
sanihällsvetenskapen.
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att man hänger med i forskningen och är dagsaktuell. Men lika vik
tigt är att känna till rötterna. Varför referera till en blek kopia utgi
ven förra året när det fmns en klassisk bok utgiven för femtio år
sedan som utgör grunden för kopian? Jag håller med Czarniawska
när hon säger att:

"... vårafo'regångare ä"rgiganterpå vars axlar vi alla står. Defrågor som initi
erades och belYstes av dem finns kvar hos oss och om vi prö"var nya perspektiv
är det delvis fo'r att de gamla redan priivats. Fortsatt forskning bygger lika
mycket på otillfredsställelse med uppnådda resultat som den ökade fo'rståelsen
dessa givit" (Czarniawska 1992, s. 115, min övers.).

Frågan är var startpunkten skall ske, hur långt tillbaka i tiden en lit
teraturgenomgång skall sträckas. Jag anser att man skall vara prag
matisk på den punkten och helt enkelt säga att så långt som det be
hövs i relation till syftet. Jag börjar min genomgång med Adam
Smith, men är samtidigt medveten om att tankar tänkts tidigare och
att solen sällan lyser på helt nya saker. Mitt syfte är att se om den
tidigare litteraturen kan besvara frågan om vad administration är
och varför den förändras, och då ser jag ingen anledning att åter
vända till medeltida eller antika verk, utan koncentrerar mig på litte
ratur som explicit behandlar administration och organisation.

Detta kapitel disponerar jag på följande vis. Jag går igenom
litteratur som behandlat administration på ett eller annat sätt och
tar fasta på de ideer' som är viktiga för min studie. Tonvikten ligger
med nödvändighet på litteratur som rör sig kring organisations
struktur eftersom administration tillhör en sådan begreppsvärld.
Genomgången av tidigare forskning om administration kommer
därmed att ligga fast förankrad i vad Burrell och Morgan kallar ett
strukturfunktionalistiskt perspektiv (BurrelI och Morgan 1979).
Ordningen är huvudsakligen kronologisk. Först söker jag rötterna
till ideerna om organisering i samhällsvetenskaplig litteratur. Däref
ter går jag igenom de tankar som fmns om administration i det som
brukar kallas de slutna systemens teorier om organisationer (se t.ex.
Thompson 1967 och Scott 1992) och följer sedan forskningen med
administration som begrepp genom organisationsanalysens utveck
ling. Därmed läggs grunden för en diskussion om administrations
begreppet som följer i kapitel 2 i denna bok.
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Generell litteratur om administration

Defärsta formuleringarna (om administration...J

Det var i samband med industrialiseringen och samhällets snabba
tekniska och sociala förändring under 1800-talet som ideerna om
arbetsorganisationen uppstod. En av de första som uttryckte dessa
var Adam Smith i sin välkända bok "Wealth ofNations" (1776). Han
menade att det fanns enorma och oanade möjligheter för samhället
att öka sin produktivitet genom arbetsfördelning (division of la
bour) och en ökad specialisering av arbetsmoment. Ett känt exem
pel på arbetsfördelning och specialisering är beskrivningen av nål
tillverkning uppdelad i 18 olika moment.

"One man draws out the wire, another straights i~ a third cuts i~ a fourth
points i~ afifth grinds it at the top for receivin~ the head; to make the head re
quires two or three distinct operations; to put it on is a peculiar business, to
whiten the pins is another; it is even a trade by itself to put them into paper;
and the important business of making a pin is, in this manner, divided into
about eighteen distinct operations. .. "(Smith 1776 [1918], kap. 1).

Det går att koppla Smiths ideer till ett större idehistoriskt samman
hang. Tanken om arbetsdelning var ett brott mot den romantiska
upplysningssynen där handen och tanken skulle förenas i gemen
sam handling. Upplysningens ideal förverkligas i hantverkaren som
själv konstruerar ritningar, planerar och utför sina arbetsuppgifter
(Ahrne och Papakostas 2002) . Även i det framtida kommunistiska
samhället var visionen ett samhälle utan påtvingade organisationer
och ett flexibelt arbetsliv. Avsaknaden aven förbestämd arbetsdel
ning "gör det möjligt att göra det ena idag och det andra i mor
gon..." (Marx refererad i Ahrne och Papakostas 2002).

Vid den här tiden fanns det ingen organisationslära eller teori i
dagens bemärkelse, utan de som funderade över sådana frågor kan
karaktäriseras som breda samhällsvetare. Till dem som diskuterade
samhällets omvandling och dess effekter hör förutom Smith och
Marx även Max Weber och Emile Durkheim.

I dessa första diskussioner om arbetsfördelning talade man om
"the economic life", den ekonomiska sektorn i samhället. Det var
där som arbetsfördelningen skulle leda till en häpnadsväckande
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produktivitetsökning som i sin tur skulle leda till ett ökat välstånd
och ett bättre liv för den enskilda människan. Smith frågade sig
emellertid om en människa skulle orka med att under hela sitt liv
utföra samma arbetsmoment flera tusen gånger om dagen, och om
detta inte skulle kunna leda till en mental utarmning. Detta var ock
så Marx kritik mot det kapitalistiska samhällssystemet med männi
skan som produktionskraft, att det leder till människors alienering
från arbetet och slutligen sig själva.

Durkheim talar i sin bok "The Division ojLabour in Society" om att
arbetsfördelning är en företeelse som existerar på de mest skilda
områden. Politiska, administrativa och juridiska funktioner blir mer
och mer specialiserade, likaså inom konst och vetenskap (Durk
heim 1933). Detta är nödvändigt för ett modernt samhälle. Han
menade till skillnad från t.ex. Marx att arbetsfördelning och specia
lisering kan leda till positiva konsekvenser. Argumentet för detta är
att en ökad specialisering i sin tur kräver samarbete mellan männi
skor. En ökad arbetsfördelning skulle enligt Durkheim leda till ett
ökat samarbete och en ökad solidaritet då man var tvungen att lita
till andra för att kunna åstadkomma resultat. Han benämner denna
typ av samarbete organisk solidaritet (ibid, s. 85).

Arbetsfördelning och dess komplementär samordning eller
samarbete är alltså grundläggande samhällsprocesser som
diskuterats inom samhällsteorin sedan slutet av 1700-talet. Även
om Smith menade att arbetsfördelning var speciellt viktigt i det
ekonomiska livet och i samband med produktion var anslaget brett
samhällsorienterande precis som senare Marx, Weber och
Durkheim. Det är med andra ord ingen slump att just
arbetsfördelning och samordning stod i centrum för de tidiga
funderingarna om arbetsorganisation, då dessa är de mest
grundläggande processerna vid organisering. En av de första som
använde tankarna om arbetsfördelning och specialisering mer
systematiskt i organisationer var Frederick W Taylor.

En populår managementbok

Taylors"Scientiftc Managemenf' är utan tvekan en praktiskt orienterad
skrift. Den är vad vi idag närmast skulle kalla en populär manage
mentbok Gfr Furusten 1996) med uttryckliga råd om hur man bör
organisera ett företag. Taylor hänvisade till vad han menade är ett
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allmänt problem med ineffektivitet i USA:s produktionsföretag.
Han ansåg att det behövdes en generell och vetenskaplig rationali
sering och effektivisering av industrin, bl.a. genom ökad produkti
vitet och minskade kostnader, vilket skulle ge utrymme för de nöd
vändiga lönehöjningarna bland arbetarna och prissänkningarna i
konsumtionsledet. Detta skulle åstadkommas med hans metod "the
four principles of scientific management".

Problemet enligt Taylor var att det vanliga sättet att organisera
och leda arbetet inte ledde till optimal effektivitet. Det berodde på
att arbetarna och hantverkarna under generationer själva successivt
utarbetat en "bästa-metod" att göra sitt arbete på. Följden har blivit
att varje yrkeskategori hade sina egna tumregler (rule-of-thumb)
och traditioner inlagt i arbetsmetoden vilket i sin tur hade lett till en
hög specialisering. Det är då svårt, för att inte säga omöjligt, för en
företagsledning att förändra eller påverka det sätt på vilket arbetet
blir utfört. Initiativet ligger hos arbetarna medan ledningen får för
söka sporra dem till att arbeta mer effektivt.

Taylors fyra principer bestod i, för det första, att arbetsmomen
ten skulle kartläggas och en vetenskaplig metod användas för att
fmna det mest rationella sättet att arbeta på. Detta skulle ersätta de
gamla tumreglerna. För det andra skulle de anställda väljas ut och
tränas upp enligt en vetenskaplig metod. Detta skulle bryta traditio
nen och självinlärningen. För det tredje skulle ledningen samarbeta
med arbetarna för att följa upp att den vetenskapliga metoden följs.
För det fjärde skulle arbetet delas upp mellan arbetare och ledning
så att var och en gjorde det arbete den var bäst på.

Taylor hävdade att det fanns en universell lag som kunde förkla
ra den idealvikt och den idealhasclghet en genomsnitdig arbetare
borde jobba med och i för att orka hålla ett så jämnt och så högt
tempo som möjligt under en hel arbetsdag, år ut och år in. Dessut
om slog han fast att det endast var genom (naturvetenskapligt in
fluerade) vetenskapliga metoder som man skulle kunna "avslöja"
denna lag. Mer konkret byggde hans metodologi till stora delar på
s.k. rörelse- och tidmätningar och vetenskapliga undersökningar av
material, arbetssituationer och -miljöer. Dessa sammanfattades i
olika standarder som sedermera kunde introduceras för alla arbeta
re inom det specifika yrket eller arbetsmomentet. Taylor litade även
starkt till de skrivna instruktionerna. I exempel efter exempel be-
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skrivs hur planeringsenheten studerar, analyserar och dokumenterar
instruktioner för det bästa utförandet av varje arbetsmoment.

Taylors metod byggde alltså på de grundideer om arbetsfördel
ning och specialisering som funnits sedan Smiths "Wealth of Na
tions". Det som tillkom med Taylor är en direkt koppling till prakti
ken i form av normativa principer för hur detta rationellt skulle gå
till. Även om Taylor konsekvent undvek ordet/begreppet administ
ration diskuterade han samma principiella frågeställningar som
Henri Fayol kom att kalla administrativa principer. Värt att notera
är att Taylor gör en tydlig skillnad mellan tanke och handling, che
fer och arbetare. Det är en föreställning om organisationer som be
stående aven produktionsapparat som måste ledas och styras, en
del av organisationen tänker medan den andra utför order. Denna
föreställning om tudelning går igen i begrepp som administration
produktion, beställare-utförare, stab-linje och politik-förvaltning.

Denfranske industrimannensprinciper

Samtida med Taylor var fransmannen Henri Fayo!' Likheten mellan
dessa båda är att de i första hand var vad vi skulle kunna kalla prak
tiker. De var båda företagsledare som funderade över möjligheten
att effektivisera och rationalisera företag. Fayols "Industriell och all
män administration" från 1916 var liksom Taylors en uttalat normativ
bok om hur man bäst skulle organisera. Hans ideer kretsade kring
samma frågeställningar som Taylor diskuterade, såsom arbetsdel
ning, specialisering och ledningens behov aven stab specialister för
att effektivt driva verksamheten. Fayol var troligtvis starkt influerad
av Taylors "Scientific Management' som utkommit fem år tidigare.
Det kan man utläsa i Fayols lovord av Taylors arbete då han säger
att det är bra att en man med erfarenhet av praktisk arbetsledning
har ork och tid att delge sina erfarenheter till en allmän publik. Fa
yol ägnade Taylors organisationskoncept flera sidor i boken och re
dogjorde för essensen i "Scientiftc Management'. Fayol instämde med
Taylor i det mesta utom på en avgörande punkt: förnekandet av
principen om enhetlig ledning (s. 117). Just denna princip var en av
l'lörnpelarna i Fayols administrativa teori, att ledning och ordergiv
ning skulle ske från endast ett hålL

Fayol defmierade sex olika aktiviteter/komponenter som särskilt
viktiga i organisationer: tekniska, kommersiella, fmansiel1a, säker-
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hetsmässiga, redovisningsmässiga och administrativa. Administra
tionen i ett företag var minst lika viktig som de andra aktiviteterna
enligt Fayol. Bakgrunden till boken var att han under sin tid som
företagsledare sett stora brister i de administrativa kunskaperna hos
huvudmän och företagsledare i allmänhet. Kritiken utgick från att
de teknisk/praktiska kunskaperna dominerade i företagen på be
kostnad av de administrativa. Han pläderade för att administration
måste tas på allvar för att företagandet skulle bli framgångsrikt. För
att uppnå detta menade han att en utbildning i administrativa kun
skaper måste införas.

Man kan påstå att Fayols diskussion om administration och led
ningsprinciper är ett steg mot en mer professionaliserad företags
ledning. Han menade att en ledare måste ha andra egenskaper och
annan utbildning än vad som krävdes för själva produktionen. I en
sammanställning redogjorde Fayol för de olika kvalifikationer som
han ansåg krävdes för olika personalkategorier (Fayol 1965 [1922],
tablå 1, sid. 23). De administrativa kvalifikationerna ökade ju längre
upp i hierarkin personen var placerad, en arbetare bel1övde endast
ha 5 % av administrativ kunskap (85 % teknisk) medan direktören
skulle ha 40 % administrativ kunskap (15 % teknisk). I statlig verk
samhet menade Fayol att det krävdes ett större mått avadministra
tiva kvalifikationer.

''] alla slagsföretag är det den fijr fo"retaget karaktäristiskayrkesfo"rmågan som
år viktigast hos de i lägre grader anståIIda, under det att den administrativa
formågan är den viktigaste hos de högre cheftrna" (ibid, s. 31).

Centralt i Fayols tärlkande var hans allmänna administrativa principer.
Enligt Fayol borde en företagsledares administrativa kunskaper be
stå av följande fjorton principer: Arbetsfördelning, auktoritet, di
sciplin, enhetlig ordergivning, enhetlig ledning, enskilda intressen är
underordnade de gemensamma, avlöning, centralisering, hierarki,
ordning, rätt och billighet, personalens stabilitet samt personalens
samhörighetsancla. Tittar man närmare på dessa alhnänna administ
rativa principer är det en salig bla11dning mellan normativa ställ
ningstaganden och generella strukturella egenskaper. Fayal menade
att principerna skulle ses som ett urval "tumregler" han själv haft
stöd av i sin karriär.
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"Varye rege~ vary'e administrativt medel som stärker den sociala organismen el
ler underlättar dess verksamhet, har sin plats blandprinciperna, åtminstone så
länge eifarenheten visar, att de åro värdiga denna plats" (ibid, s. 40).

Den första principen, arbetsfördelning, kallade Fayol för en natur
lag. Som stöd för detta påstående förde han ett resonemang i vilket
han började med att hänvisa till djurvärlden för att sedan l1ävda att:

''Arbetifärdelningens mål å-r att uppnå stiirre och kvalitativt bättre produktion
med samma kraftfärbrukning.. .. va1]e oml:!Jte av arbetsuppgift betyder kraftfär
brukning fär anpassningen till den nya uppgiften, och detta minskar i sin tur
produktionen" (ibid, s. 41).

Detta argument är nästan identiskt med vad Adam Smith sade om
arbetsfördelning. Smith menade att detta gällde inom den ekono
miska samhällssfåren. Fayol däremot hävdade liksom Durkheim att
de administrativa principerna var generellt gällande inom olika sek
torer i samhället, även familjen. Det var endast arbetsfördelningen
som Fayol kallade naturlag, och de andra principerna verkade på ett
eller annat sätt följa av denna naturlag. Till sin diskussion om den
administrativa fUl1ktionen knöt Fayol fem, som han kallar det, ele
ment. Den administrativa funktionen (ledningens) aktiviteter (ele
ment) är planering, organisation, befålsutövning, samordning och
kontroll. Han var noga med att framhålla skillnaden mellan att ad
ministrera respektive styra ett företag. För att styra ett företag föult
sattes mer än administration - att administrera utgjorde ju endast
en av de sex aktiviteter (se ovan) som drev ett företag.

Intressant är att Fayol är den förste som försöker defmiera be
greppet administration liksom kritiken som Fayol fått utstå för sina
principer. Han sade uttryckligen att de administrativa principerna
inte en gång för alla var givna utan "elastiska" och att de inte skulle
betraktas som något stelt eller stelbent. Därmed sade Fayol att de
administrativa principerna var situationsberoende (kanske också
kontextberoende), vilket var ett grundantagande inom senare teore
tiska perspektiv på organisationer t.ex. contingencyteorin.
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En samling uppsatser om administration

Ofta refererad i äldre organisationsteoretisk litteratur är en sam
lingsvolym som innehåller forskning om administration, "Papers on
the science of administration" med Luther Gulick och Lyndall Urwick
som redaktörer. Denna samlingsskrift från 1937 är intressant då
den utgör ett slags bokslut över den hittills gjorda forskningen
inom "Science of Administration".

I inledningsartikeln "Notes on the Theory ofOrganization" samman
fattade Luther Gulick de lärdomar som kunde dras av forsknit~gen.

Framställningen är reflekterande och andas en hel del självkritik. I
förordet inbjöd Gulick andra att utmana de hypoteser och begrepp
som hittills hade skapats inom administrationsforskningen samt att
peka ut områden som behövs utforskas. Jag ger utrymme för en
genomgång av Gulicks artikel eftersom den är ett talande tidsdo
kument över den forskning som många organisationsteoretiker ofta
tar utgångspunkt i genom att kritisera och defmiera sig bort från.

Liksom Smith, Durkheim, Taylor och Fayol inledde Gulick med
att fastställa att arbetsfördelning är en princip - han talade i sin ar
tikelom skomakeri och uppdelning av arbetet. Anledningarna till
arbetsfördelning var väl kända. Människor skiljer sig åt i fysik och
kunskap och har därför mycket att vinna på samarbete, man kan
inte befmna sig på fler än en plats åt gången, man kan inte göra mer
än en sak åt gången samt att det inte fmns tillräckligt med tid att
göra allt sj,älv. Enligt Gulick var arbetsfördelningens begränsningar
arbetsvolym, teknologi och fysisk begränsning. Det f1n1~S ingen
mening med att dela upp arbetet om det inte resulterar i ett fulltids
arbete för någon annan. Därför är arbetsvolymen en begränsning.
Teknologin kan vara en begränsning om t.ex. saker och ting måste
göras i en viss ordning eller på en särskild plats. Den tredje be
gränsningen handlar om att det är meningslöst att dela upp ett ar
bete som naturligt hänger ihop. Han exemplifierade med att det
verkade vara mer effektivt att låta en ko stå till hälften ute på ängen
och beta samtidigt som den bakre delen av kon stod i ladan och lät
sig mjölkas. Men uppdelningen var organiskt omöjlig.

Gulick menade att en effektiv arbetsfördelning krävde en plane
ring som gjorde det möjligt att koordinera aktiviteterna, annars blev
arbetsfördelningen meningslös. I arbetsfördelningens kölvatten
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kom alltså samordning (koordinering) och planering. Koordinering
kunde göras på i huvudsak två sätt enligt Gulick, genom organise
ring samt genom en dominerande ide. Dessa koordineringsprinci
per var inte ömsesidigt uteslutande utan samverkade. Organisering
innebar att olika delar relaterades till varandra och ställdes under en
ledning eller hierarki. Koordinering genom en dominerande ide
handlade enligt Gulick om att utarbeta ett gemensamt mål som alla
i arbetsgruppen delade och som passade vars och ens kunskaper.

Det fmns ett antal problem som följer av försöken till samord
ning. Det första problemet Gulick diskuterade är vad som kallas
"Span ofControl', dvs. hur många underställda är det optimalt att ha
för bästa effektivitet? Inom forskningen hade det hittills föreslagits
några olika antal, från fem upp till tjugo. Glilick menade att det inte
fanns en universell lösning på problemet, utan att det måste ses i
relation till arbetets och chefens natur. I en heterogen verksamhet
torde det krävas ett mindre kontrollspann än i en homogen, var
Gulicks slutsats.

Det andra problemet var hur många chefer en anställd borde ha.
Detta problem kallas "Unity ofCommand' och är diskuterat i Taylors
och Fayols skrifter. Fayol menade att det el1dast borde [mnas en
chef som ger order. Annars fanns risken för otydlighet och att olika
chefer gav motsatta order. Enligt Taylors starka specialiseringstän
kande skulle t.ex. ekonomi- och produktionsavdelningarna vara
uppdelade, vilket innebar att fler chefer kunde ge order till den an
ställde på olika grunder. Fayol kritiserade Taylor för detta "förbise
ende" i sin "Industriell och allmän administration". Gulicks uppfattning
var att principen om enhetlig ledning var viktig därför att ett brott
mot den kunde leda till förvirring, ineffektivitet och ansvarslöshet
(Gulick 1937, s. 9).

Nästa problem som diskuterades var vikten av att teknologin
stämde överens med arbetsprocesserna. Han menade att arbets
gruppen måste vara homogen och att man använde samma typ av
teknologi i organisationen. Ett exempel var enligt Gulick kombina
tionen mellan politik och administration där det obönhörligen led
de till ineffektivitet då politiker och lekmän utsågs till ledare för
tekniska verksamheter. Samtidigt varnade Gulick för experter som
klampade in på andras områden. Han menade att experter på en
sak/ett område ofta utnämner sig till experter på andra områden.
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Detta gällde särskilt för lärare, läkare, advokater, präster, militärer,
vetenskapsmän, ingenjörer och bankirer.

Vidare diskuterade Gulick utifrån vilken utgångspunkt en orga
nisation skulle designas. Frågan var om man skulle utgå från led
ningens mål och prioriteringar (top-down) eller från verksamheten
(bottom-up). Gulick tog inte ställning utan konstaterade att båda
synsätten måste fmnas. Mest effektivt menade han var om ledning
en organiserades för sig och verksarrlheten för sig. Han menade att
det är så man kan undgå att bryta mot principen om homogenitet
när ledningen: JJ••• keep out ofthe technology ofthe seroices and devote them
selves to the broad aspects of administration and co-ordination... JJ (ibid, s.
12). Han kom därmed in på hur ledningen (the executive) skulle or
ganiseras, vilket leder till frågan om vad de gör. Gulick svarade på
frågan med den välkända akronymen POSDCORB - planering, or
ganisering, personaltillsättning, ledning, samordning, rapportering
och budgetering. POSDCORB var en utveckling av Fayols admi
nistrativa element. Gulick lade till personaltillsättning, rapportering
och budgetering och drog ifrån kontroll jämfört med Fayols admi
nistrativa element. Andemeningen var densamma, att ledningen
sysslar med formella administrativa aktiviteter. Detta är en bild av
företagsledning som sedan Fayol, Gulick och CA varit dominerande
men ifrågasatts i senare studier. Sune Carlsson undersökte t.ex. vad
företagsledare egentligen gjorde och kom fram till att de mestadels
sysslade med informationshantering, rådgivning och beslutsfattande
(Carlsson 1951, Mintzberg 1973).

När organisationen byggs upp från verksamheten (bottom-up)
angav Gulick fyra olika principer detta kan göras utifrån: enligt syf
te, process, person (produkt) eller plats. Syftet är vad organisatio
nen är till för, t.ex. att rena vatten eller att undervisa. Process är hur
organisationen gör detta, t.ex. genom ingenjörskonst eller snickeri.
Person eller produkt är utifrån vilka som organisationen har kon
takt med eller vilka produkter den tillverkar. Exempel på det första
är barn eller invandrare, på det senare är bilar eller tandkräm. Plats
är naturligtvis det geografiska område organisationen fmns i.

Gulick menade att alla dessa fyra principer existerade i
organisationen samtidigt och att det var omöjligt att endast följa en
av dem. Som exempel tog han en doktor i N ew York som använde
hela sin tid med att undersöka och se till barnen i offentliga skolor.
Arbetade han för skolsystemet, var han medicinare, arbetade med
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de han för skolsystemet, var han medicinare, arbetade med barn el
ler för staden N ew York? Beroende på hur man ser det kunde han
placeras i skol-, hälso-, barnavdelningen eller i stadshuset. Samma
resonemang gällde för nästan alla organisationer eller yrken.

Detta är en evigt aktuell frågeställning vid organisering, om or
ganisationen skall baseras på det ena eller andra. En trend i dagens
organisationer är processorientering där arbetet bedrivs i projekt
liknande former "på tvärs" mot t.ex. den geografiskt baserade or
ganisationen. Ett exempel är de kommundelsreformer som genom
förts från slutet av åttiotalet. Där är frågan om geografiskt baserade
nämnder skall ersätta sektorsbaserade nämnder (t.ex. socialnämnd,
parkförvaltning eller liknande). Det är alltså ett klassiskt orgarusa
tionsproblem. Gulick använde sig av begreppen horisontell eller
vertikal organisering, där kombinationen dem emellan numera ofta
benämns matrisorganisation.

Det sista problemet eller diskussionen jag tar upp från Gulicks
artikel är det som kallas linje-stabsproblemet (line-staft). Staben be
står av assistenter till ledningen som ger råd och rekommendatio
ner, ofta experter i olika frågor. Denna stab är fristående från den
vanliga linjeorganisationen och har ingen makt eller ansvar. Dessa
experter är ofta handplockade till staben. Problemet ligger i att det
kan uppstå konflikter mellan den hierarkiska linjeorganisationen
och staben. Översatt till Fayols språkbruk var det ett brott mot
principen om enhetlig ledning.

Övriga bidrag i artikelsamlingen "Papers on the Science ofAdminist
ration" bel~andlade samma frågor som togs upp i Gulicks artikel.
Några av titlarna är "Organization as a technicalproblem", "The princip/es
oforganization" och "Thefunction ofadministration" . Även när det gäller
"Papers ... " är det förvånande att se den häftiga och ensidiga kritik
som ofta riktas mot både denna specif1ka publikation och detta
syn.sätt på organisation eftersom den är påfallande aktuell. Organi
sationer ställs inför samma principiella problem idag som identifie
rades av bl.a. Fayol och Gulick. Jag skall återkomma till kritiken
mot det som kallas den administrativa skolan i och med att jag re
dogör för Herbert Simons "Administrative Behaviour,.
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Weber - byråkrati och administration

En självklar referens i organisationsteoretiska sammanhang är Max
Weber och särskilt hans resonemang om byråkrati. I sammanställ
ningar och översikter brukar Weber klassificeras som tillhörande
samma slags skolbildning som Taylor, Fayol och Gulick m.fl. (se
t.ex. Scott 1992). Det fIDns emellertid stora skillnader mellan de
texter som är refererade ovan och Webers "Ekonomi och samhälle"
(1983 [1924]). Till skillnad från Taylor och Co försökte Weber inte
skapa någon normativ administrativ teori utan en egen sociologi ut
gående från förståelse av människors handlingar.

Det helt centrala i Webers s.k. förståelsesociologi är begreppet
social handling som defmierades som" ...en handling som med av
seende på sin subjektiva mening relaterar sig till andras beteenden
och vars förlopp orienterar sig efter detta" (ibid, s. 3). Det betyder
också att Webers sociala handling förutsatte en mening bakom
handlingen. Mening innebar enligt Weber något mer än den vanliga
defmitionen (syfte) och måste tolkas utifrån sitt speciflka samman
hang. Genom att tolka meningen bakom den sociala handlingen var
det möjligt att förstå handlandet.

Weber angav fyra olika handlingstyper som beskrev utgångs
punkten för sociala handlingar. Förutom den målrationeila hand
lingen menade Weber att handlingar kunde vara värderationel1a, af
fektuella eller traditionella. Handlingar som kunde vara fullständigt
obegripliga enligt det målrationella sättet att tänka kunde alltså för
stås utifrån ett värderationellt, affektuellt eller traditionellt sätt att
se. Politik eller religion var möjliga att analysera ur ett värderatio
nelIt perspektiv.

Organisation defmierades enligt Weber som en sluten social re
lation eller där tillträdet var reglerat för utomstående och där dess
regler övervakades av särskilt utsedda människor t.ex. en styrelse,
chef eller administrativ stab (ibid, s. 34). Organisationen bestod allt
så av människor som interagerade på något sätt (skapade sociala re
lationer), de hade kontrollen över vilka som fick tillhöra organisa
tionen eller ej, det fanns tydliga gränser för organisationen samt att
det fanns en arbetsfördelning i organisationen där några var utsed
da (valda eller tillsatta) att förvalta. Organisation i Webers tappning
är ett slags metabegrepp som innefattar en mängd olika möjliga or
ganisationer. Han nämnde t.ex. att ett kontinuerligt målinriktat
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handlande skulle benämnas "verksamhet" och att en associatlon
med kontinuerligt målinriktat handlande följaktligen skulle benäm
nas företag (ibid, s. 35).

Det som Weber kanske är mest känd för i organisationsteoretis
ka sammanhang är hans resonemang om byråkrati. Jag skall inte i
detalj diskutera Webers deftnition av byråkrati mer än att påpeka att
byråkrati är en idealtypisk form av organisation som enligt Weber
var den mest effektiva (ibid, s. 151), och som var synonymt med
utvecklingen av det moderna samhället. Byråkratiformen förekom
på alla områden enligt Weber och valet stod mellan "byråkratise
ring" eller "dilletantism" (ibid, s. 152). Det är kanske trivialt att på
peka att byråkrati med tiden fått en helt annan konnotation än den
Weber avsåg. Idag är begreppet byråkrati för många lika med inef
fektivitet, omständlig formalism, rigiditet och resursslöseri - helt
motsatt Webers deftnition. Byråkrati är idag också synonymt med
offentlig förvaltning medan Weber avsåg en organisationsform som
existerade på alla områden i det moderna samhället.

Han konstaterade att den nya tekniken och rationaliseringspro
cessen tillsammans drev fram nya typer av organisationer som
exempelvis byråkratin. Vårt samhälle blev alltmer byråkratiserat och
Weber var pessimistisk om vår alltmer minskande roll som männi
skor i denna byråkratiserade värld. Samtidigt beskrev han hur "ut
vecklingen av moderna organisationsformer på alla områden är helt liktydig
med utvecklingen och den kontinuerliga ökningen av f?yråkratisk administra
tion" (ibid, s. 151). Den främsta orsaken till den byråkratiska admi
nistrationens överlägsenhet var fackkunskapen, vilken blivit helt
oumbärlig på grund av utveckling av modern teknologi och eko
nomi vid produktion av varor. En huvudpoäng i det Max Weber
skrev var att rationellt handlande vann mark på bekostnad av tradi
tionellt och affektivt l1andlande. Rationalisering gick, enligt honom,
som en universell process genom mänsklighetens hela historia.

I Webers efteifOfjd

Weber har givit upphov till omfattande litteratur omkring byråkrati
som spänner över flera vetenskapliga discipliner, vilket gör den
svåröverskådlig och mångfacetterad. Tolkningarna av Webers byrå
kratibegrepp varierar också stort mellan olika författare. Det går att
konstatera att byråkrati är ett mångtydigt fenomen. Ett antal bety-
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delser av begreppet används inte sällan i blandning med varandra.
Enligt Ahrne (1985) kan det beteckna något som sker i hela sam
hället, ett antalorganisationsprinciper som fmns i alla organisatio
ner, den specifika organisationen eller de som är anställda i organi
sationen. I Bengt Abrahamsson (1975) redogörelse för Albrows
översikt över byråkratibegreppets användning inom statsvetenska
pen och sociologin kan byråkrati vara statlig förvaltning, grupp av
tjänstemän, tjänstemannavälde, varje form av rationell organisation,
organisatorisk ineffektivitet, varje modern organisation eller hela
det moderna samhället.35 Roine Johansson (1997) vill "städa upp" i
begreppet och menade att man kan se det som ett knippe variabler
som inte nödvändigtvis behöver samvariera. Han menade också att
byråkrati är ett organisationsteoretiskt begrepp som inte behöver
vara förankrat i någon makroteoretisk diskussion. Det fmns också
flera som har tagit fasta på Webers tes om att det sker en tilltagande
byråkratisering av samhället (den första betydelsen enligt Ahrne).
Detta visar sig i att antalet organisationer ökar, det sker en ökad
specialisering och professionalisering etc. IZända företrädare för
den typen av resonemang är t.ex. Jacoby (1973) och Lipsky (1980).

Det är lite oklart vad Weber menade med administration.
Begreppet användes närmast som synonymt med byråkrati eller
delar av byråkrati. Som jag tolkar Weber är en rationell
administration liktydigt med en byråkratisk organisation. Han
pekade inte på specifika principer eller processer utan använde
administration i en mer generell betydelse. Marshall Meyer (1975)
diskuterade Webers byråkratiteori och läste in att ju mer en
organisation anpassar sig till den byråkratiska formen desto mer
effektiv blir den. Men en organisations effektivitet kan ju inte,
menade Meyer, vara universell utan måste ses i relation till dess mål.
Vidare sade Meyer att så vitt han förstår såg Weber arbetet i
byråkratier som administrativt arbete snarare än produktivt arbete.
Därför kan inte en byråkratiteori passa alla typer av organisationer.

Byråkratiteori är alltså en teori för administrativa enheter där re
gelföljande blir ett mål i sig just därför att i dessa krävs en högre
grad av ansvarighet (accountability). Det fmns krav på en rättvis
administration som arbetar utan hat eller passion, sine ira et studio
(Weber, s. 153). Det är inte samma sak som Merton menade 0"0-

35 En genomgång av byråkratibegreppet fmns också i Lane m.fl. 1986.
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hansson 1997), att regelföljande för sin egen sk"ull är en dysfunktion
hos individuella byråkrater. Weber kal~ske inte sade så mycket om
de administrativa processerna som de tidigare refererade författar
na. Däremot satte Weber in dem i ett större perspektiv vilket gör
att förståelsen ökar för vad Taylor och Fayol m.fl. avsåg. I Webers
termer skulle man kunna se den klassiska administrativa skolan som
exempel på hur man försöker byråkratisera samhället. De administ
rativa principerna som diskuteras är i så fall medel för att uppnå
målet om den mest effektiva organisationsformen - den ideala by
råkratin.

Det exekutivasfunktioner

En märkvärdig bok som inte riktigt passar in i det kronologiska
mönstret när organisationsteorins utveckling beskrivs är Chester I
Barnards "The Functions of the Executive" från 1938. På flera sätt var
denna bok före sin tid. Samlingsskriften "Papers on the Science ofAd
ministration" hade publicerats året före och måste betraktas som
denna tids forskningsfront när det gällde organisation och admi
nistration. Med tanke på att Gulick m.fl. menade att ledningens
funktion var att syssla med POSDCORB bröt Barnard helt ny mark
då han införde ett nytt perspektiv på vad den gjorde.

Enligt Barnard själv (1938, s. xxviii) skrev han sin bok därför att
han ansåg att de sociologer, socialpsykologer, ekonomer, statsvetare
och historiker som tidigare hade behandlat sociala fenomen bara
nått fram till kanten av fenomenet organisation. Ingen hade alltså
lyckats ta sig över denna gräns och tagit sig an de formella organisa
tionerna, vilka i hans mening stod för en av de viktigaste strukturel
la aspekterna av socialt liv. Dessutom hävdade han att de tidigare
samhällsvetarna missat att uppmärksamma processerna för koordi
nerande och beslut, vilka han menade utgjorde grunden i många av
de samhällsvetenskapliga fel~omen som tidigare hade belysts. Bar
nard var ännu en i raden av författare inom organisationsområdet
som var praktiker, dvs. själva var företagsledare eller hade erfarel~

het av företagsledning. Hans avsikt var att lägga grunden för en
universell teori om organisationer. För detta identifierade Barnard
en minsta beståndsdel som han ansåg var ett villkor i all organise
ring och grunden till alla organisationer. Denna beståndsdel var ko
operation (samarbete). Den första delen av boken sysselsatte sig
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Barnard med frågan om vad samarbete är och hur det uppkommer.
Vad är det som gör att människor överhuvudtaget samarbetar?

Samarbete var Barnarcls begynnelsepunkt - en grundförutsätt
ning för att överbrygga begränsningar (fysiska, biologiska och so
ciala) i såväl individers valmöjlighet, som de begränsningar indivi
derna mötte i den omvärld och situation de var verksamma i. Med
samarbete som metod förväntades individerna gemensamt kunna
uppnå balans i förhållande till omgivningen. För att uppnå ett var
aktigt samarbete krävdes dock en gemensam målsättning, som
dessutom kunde bidra till att den enskilde individens personliga an
språk och mål tillfredsställdes (ibid, s. 139). På så sätt hade indivi
den, enligt Barnard, egna anspråk och valde själv huruvida hon ville
lyda order (ibid, s. 161 ff.).

Med resonemanget om samarbetets betydelse för att övervinna
fysiska, biologiska och sociala begränsningar som fond defmierade
Barnarcl företeelsen organisation, som "cooperation of two or more per
sons" (ibid, s. 65). Alla orgatllsationer har ett mål, men formell blir
organisationen först när individerna medvetet samarbetar mot ett
gemensamt mål, när varje enskild individ i organisationen accepte
rar att bli medlem och bidra till att målen fl.lllföljs (i utbyte mot att
egna mål kan förverkligas) samt när kommunikation mellan indivi
derna förmår ena de samarbetande individerna mot gemensamma
mål. Dessa kriterier förutsätts vara uppfyllda innan organisationen
kan uppvisa resultat från kollektiv verksamhet.

Ledningens uppgift blir följaktligen att formulera organisatio
nens mål, skapa en balans mellan bidrag och belöning, som är det
enda sättet att bibehålla organisationens medlemmar (de anställda)
samt att stimulera kommunikationen i organisationen. Organisering
blir ett samspel mellan individer, enheter, företaget och dess om
värld. Att formulera mål framstår som något mer problematiskt än i
Fayols och Taylors beskrivningar. Målformulering blir en fråga om
att förhandla med ett flertal olika aktörers skilda och kanske kon
kurrerande förväntningar och det övergripande syftet, att [mna mål
med tillräckligt stor uppslutning. Organisationens förmåga att kon
tinuerligt anpassa sig till nya och förändrade krav, förutsätter såle
des en aktiv ledningsprocess som har inslag av både osäkerhet och
risktagande.
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Barnard konstaterade även att den formella organisationen alltid
existerade parallellt med den informella organisationen - de är var
andras förutsättningar. Den informella organisationen omfattar de
processer, som i någon mån kan uppfattas som omedvetna eller
outtalade. Den utgörs av informella kontakter och samtal männi
skor emellan, som är betydelsefulla för samarbetet, men inte själv
klart kan beskrivas i organisationsscheman eller funktioner likt den
formella organisationen. En annan framträdande diskussion i Bar
nards text var beslutens centrala del i det system organisationen ut
gör. Med koppling till synen på de anställdas vilja att bidra till orga
nisationens mål, skilde Barnard på personliga och organisatoriska
beslut. De förra ansåg han stå utanför organisationen, medan det
senare utgjorde en viktig del i ledningens uppgift. Barnard beskrev
även beslutsprocessen i termer aven stegvis process, ständigt rela
terad till yttervärlden.

Även om Barnard aldrig nämnde ordet administration i sin bok
behandlade den samma slags administrativa processer som Taylor
eller Fayol, men ur ett annat perspektiv. Medan Fayol m.fl. startade
med arbetsfördelningen som en princip vände Barnard på resone
manget och hävdade att samarbetet mellan människor är organise
ringens grund. Därmed lyfte han in individen på ett helt annat sätt
än tidigare. Administrationen handlade inte bara om ett tekniskt
problem som t.ex. Urwick hävdade i en artikel i "Papers on the Science
ofAdministration", utan lika mycket om att motivera och leda männi
skor mot en gemensam målsättning. I detta sammanhang blev ock
så kommunikationen betydelsefull i organisationen. Enligt Durk
heim (1933) var samarbetet som följde på arbetsfördelningen en av
de viktigaste beståndsdelarna i samhället eftersom det ledde till so
lidaritet människor emellan, organisk solidaritet i hans terminologi.

Administrativt beteende

Herbert Simons "Administrative Behaviour' som utkom 1947 kan ses
som en syntes mellan den administrativa skolan och Barnards orga
nisationsteori. Detta blir tydligt då Simon uttryckligen sade att Bar
nard var en stor inspirationskälla samticligt som han ägnade mycket
möda åt att positionera sig i förhållande till den administrativa sko
lan. Han använde ett helt kapitel till att diskutera och kritisera de
administrativa principer som framförts av b!.a. Fayo!. Hans kritik
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står fortfarande sig väl som en av de mest svidande mot detta syn
sätt.

Bland annat menade Simon att den klassiska beskrivningen var
allt för ytlig. För att kunna tjäna som "administrativa principer"
krävdes enligt Simon att samtliga påverkansfaktorer (kriterier) iden
tifierades och viktades i förhållande till varandra. Att stanna vid be
grepp utan att föreslå operationella defmitioner av desamma bidrar
på sin höjd till en beskrivning av den administrativa situationen.
Simon menade också att många studier genomförts utan någon sys
tematisk vetenskaplig kontroll. Det senare använde han som argu
ment för att de föreslagna principerna utvecklats till triviala ord
språk, utan vetenskaplig förankring (Simon 1947, s. 46).

Simon var likaså kritisk till de principer som ställts upp för or
ganisatorisk design. Han menade att de var motstridiga och likaväl
skulle kunna formuleras tvärtom. Specialisering t.ex. kunde ske på
olika sätt med utgångspunkt i syfte, arbetsprocess, person eller geo
grafi. Det fanns inget som sade att det ena skulle vara mer effektivt
än det andra. Han menade att alla dessa kunde fmnas samtidigt och
att de stod i motsatsställning till varandra. Syfte och process är
oskiljaktiga eftersom varje process kan vara ett syfte i sig själv. Det
går att bygga hierarkier där det inte fmns någon skillnad dem emel
lan, bara olika nivåer. Poängen med att argumentera mot dessa
principer är att organisationer inte kan designas bara utifrån enskil
da principer utan måste balanseras mellan olika tvetydiga över
väganden. Simons kritik av den s.k. administrativa eller klassiska
skolan slår in redan öppna dörrar. Som jag redan visat reflekterade
Gulick över problem med de olika administrativa principerna på ett
närmast identiskt sätt. Han menar att alla principer som organise
rh1gen kan utgå från fmns närvarande hela tiden beroende på vilken
nivå man tänker sig organisationen. Han menade också att den or
ganiseringsprincip som skall väljas är olika i olika verksamheter.

Simon menade vidare att specialiseringen kunde stå i direkt strid
med "unity of command', enhetlig orderkedja. Principen innebär att
order endast måste komma från ett håll för att vara som mest effek
tiva. Om man istället följer specialiseringsprincipen där olika exper
ter ger order omkring sina specialområden blir resultatet att fler än
en ger order. Exempel är om det fmns regler om ekonomi samtidigt
som det fmns regler om produktion. Specialiseringsprincipen sade
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ju att order endast skall komma från ett håll. Det är ju som vi sett
samma kritik som Fayollevererade gentemot Taylor.

En annan princip som ställts upp är det s.k. kontrollspannet,
span of control. Postulatet säger att ju fårre underordnade varje
chef har desto mer effektivt. Simon menade att detta är ett olösligt
problem därför att ju färre underordnade på varje chef desto fler
blir de hierarkiska nivåerna i organisationen, och ju fler underord
nade per chef desto svårare för chefen att kontrollera och hålla sig
informerad. I dagens terminologi handlar problemet om i fall py
ramiderna skall rivas (Carlson 1980) eller byggas upp (Olsson och
Rombach 1999). Denna kritik från Simons sida är även den redan
uttalad av Gulick som menade att antalet underordnade måste be
stämmas i förhållande till de faktiska omständigheterna.

Grunden för Simons administrativa teori var att organisationen
skulle konstrueras och designas för att uppnå effektivitet. En fun
damental princip i denna är att mellan flera alternativ med samma
kostnad skall det alternativ väljas som förmår att uppnå det admi
nistrativa målet på bästa sätt, och av de alternativ som bäst uppnår
målet skall det alternativ väljas som har lägst kostnad. Detta är ett
jämviktsantagande som också fmns i ekonomisk teori, att man skall
maximera måluppfyllelse med knappa resurser.

För att nå denna rationella maximering av effektiviteten menade
Simon att det fanns två huvudbegränsningar sett till de personer
som jobbar i organisationen: förmågan att prestera och förmågan
att fatta rätt beslut. Om dessa två hinder togs bort kunde teoretiskt
två personer med samma yrkesskicklighet, mål, information och
kunskap fatta samma rationella beslut om handling. Alltså, sade Si
mon, måste en administrativ teori inriktas på dessa två begräns
ningar för att vara rationell. Således var beslutet avgörande och be
slutsfattandet centralt i administrationen, och skäl till varför princi
per för administration måste härledas ur den logik och psykologi
som bestämmer människors beteende i en val/beslutssituation.
Trots detta utgjorde beslutet ingen lämplig analysenhet eftersom ett
komplicerat beslut kunde liknas vid en stor flod med många biflö
den som tillsammans skapar den. Dessa biflöden utgör premisser
för besluten och blir således själva kärnan i Simons teori. Det är or
ganisationens uppgift att med hjälp bl.a. av de administrativa prin
ciperna utöva inflytande på premisserna för beslutsfattandet för att
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påverka organisationsmed1emmarnas begränsade rationalitet, och få
dem att fatta beslut i enlighet med organisationens mål. De meka
nismer Simon menade att organisationen hade till sitt förfogande
var auktoritet, kommunikation, effektivitetskriteriet och identifie
ring/lojalitet. Ett problem som enligt Simon knöt an till det ovan
stående var att om inte kommunikationen av information inom or
ganisationen fungerar så omöjliggörs skapandet av den miljö som
krävdes för att individen skulle kunna agera rationellt i enligl1et med
de organisatoriska målen.

Litteraturgenomgången så här långt har visat att admhustrations
forskningen till en början var praktiskt orienterad och var inriktad
på att fmna hur man bäst skulle administrera. Man sökte generella
principer som skulle kunna tillämpas i alla sammanhang, och pro
blemet med administration sågs huvudsakligen som ett tekniskt
problem. Detta förändrades med Barnard och Simon som istället
fokuserade mer på hur människorna i organisationen hanterade
administrationen. Simons text är viktig i sammanhanget eftersom
den kan sägas vara en av de första akadenuska texterna som på all
var diskuterade administration. Hans kritik av den administrativa
skolan markerade också ett brott mot denna som många stöder sig
på och refererar till. Det l1ya som tillförs, som också Barnard po
ängterade, är kommunikationens betydelse, beslutets betydelse i or
ganisationer, och kanske främst de förutsättni11gar som ges för be
slutsfattandet. Vad som sagts hittills om administrationsbegreppet
visar att administration är ett omfattande begrepp som kan betyda
ett antal organisatoriska principer (payol) såväl som förutsättningar
för administration (Simon). När det gäller administrativ förändring
är perspektivet inomorganisatoriskt och handlar om hur de interna
produktionsförhållandena ser ut. Synsättet är att organisationsled
ningen själva kan skapa en administration som fungerar bäst genom
t.ex. att ge order på ett visst sätt, att rekrytera rätt personal eller att
bestämma hur många underordnade en chef skall ha.

Om studiet av administration

Även om Simon gjort upp med den tieliga administrationsforsk
ningen och föreslagit en ny inriktning förekom fortfarande forsk
ning med administration som huvudbegrepp. Jag skall stanna upp
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ett slag vid Administrative Science Centers36 första skrift "Compara
live Studies ofAdministration" (1959) och särskilt vid det första kapit
let i boken som är en insiktsfull "programförklaring" om administ
rationsforskningen. Faktum är att det kanske är den dittills mest ut
vecklade diskussionen om administrationens funktioner och står sig
väl även idag.

Artikeln inleds med ett konstaterande om att de praktiska veten
skaperna som medicin eller juridik existerade som fenomen långt
innan de vetenskapliggjordes. För administrationsforskningens del
startade detta vetenskapliggörande långt in på 1900-talet. Starten av
ASQ37 nämns som en viktig punkt. Artikelförfattarna menade att de
sökte en gällande uppsättning generaliseringar som kunde erbjuda
en mer precis beskrivning av administration och slutligen möjliggö
ra förutsägelser av administrativa händelser även vid okända om
ständigheter. De menade att de insikter och bidrag som givits av
det praktiska studiet av administration var viktiga, men att det var
dags att se till de sociala, beteenclemässiga och nyare vetenskaperna
som byggstenar för framtiden. En utveckling de såg var att admi
nistrationen delade upp sig i olika fält som t.ex. sjukhusadministra
tion, public administration och business administration. Utgångs
punkten för deras resonemang var, till skillnad från den utveckling
en, att de ansåg att det var möjligt att fmna administrativa processer
som var teoretiskt gällande för olika empiriska sammanhang. Ut
ifrån det antagandet byggde de resonemanget mot en generell ad
ministrativ vetenskap.

De sade att innan förståelsen av administration var bättre är det
inte troligt att det gick att defmiera begreppet med någon större
enighet. Aandra sidan, så länge som det inte fanns någon defmition
skulle empiriska data vara svårtolkade. Här satte de fmgret på pro
blemet som fortfarande fmns när det gäller forskningen om admi
nistration och administrativ tillväxt. Trots att det inte [mns någon
allmänt accepterad defmition har det gjorts mätningar och försök
till förklaringar om t.ex. administrativ tillväxt. Problemet är att des
sa inte kan jämföras eller värderas då administrationsbegreppet är

36 Centret sattes upp vid Pittsburg University för att bedriva forskning om administration.
Författare till första boken är James Thompson, Peter Hammond, Robert Hawkes, Bu
ford Junker och Arthur Tuden.
37 ASQ, Administrative Science Quarterly var den första vetenskapliga tidskriften på om
rådet och startade 1956.
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oklart. Thompson m.fl. menade att de måste ha en tentativ def11li
tion av begreppet och att de skulle fokusera mer på vad administra
tion gör än vad det är eftersom det fanns en tämligen god konsen
sus om vad administration var. De menade att administration exi
sterade i formella organisationer till skillnad från folkmassor som
mobbar eller publik. Samhällen brukade inte heller betraktas som
administrativa organisationer. Det måste alltså f1n1~aS skillnader
som karaktäriserar de olika typerna av kollektiv. De fann fyra såda
na egenskaper hos administrativa kollektiv.

1) Administrativa organisationer uppvisar bibehållen kollektiv handling,
dvs. de fortlever en längre tid. Annars är de normalt exempel på
misslyckade organisationsförsök. Folkmassor eller publik löses upp
efter en kort tid och upprepar sig inte i samma form.

2) Administrativa organisationer är integrerade delar av ett stiirre .rystem.
Som system är de inte självförsörjande eller existerar för sin egen
skull. De är t.ex. inte beroende av biologiska processer för sin över
levnad vilket skiljer dem från samhällen eller familjer.

3) Administrativa organisationer har specialiserade, avgränsade mål. Mål
eller syften må förändras över tiden men olika organisationer har
olika roller i samhället.

4) Administrativa organisationer är beroende av utbyte med det stiJrre ry

stemet. Omgivningen både möjliggör och begränsar organisationens
aktiviteter genom att de måste erhålla input och få avsättning gent
emot det större systemet.

På detta vis avskiljer man alltså var det är möjligt att fmna admi
nistration, men det säger inte så mycket om vad det är. Problemet
enligt artikelförfattarna var att skilja administrativa aktiviteter från
andra typer av aktiviteter utan att säga att det är beteende som görs
av innehavare av formella positioner i organisationen. Frågan om
vem som administrerar måste vara en empirisk fråga. De menade
att man riskerade fastna om man försökte beskriva administrativa
aktiviteter utifrån vilken plats de fmns i organisationen.

Det viktiga är att organisationer byggs upp för att öka kollektiva
handlingars bekvämlighet, ekonomi och betydelse. Men utan en or-

301



ganisation att administrera har administrativa aktiviteter ingen me
ning. De existerar endast då icke-administrativa aktiviteter utförs i
en organisatorisk kontext. Följaktligen kan administration defmieras
som aktiviteter kopplade till skapandet, upprå'tthållandet och driften aven or-
ganisation som organisation. Denna tentativa defmition möjliggör att
tre hypoteser om administrationens funktion kan ställas upp enligt
författarna: organisering som en administrativ funktion, målformu
lering som en administrativ funktion och 11antering av utbytet med
omgivningen som en administrativ funktion.

Den avslutande delen av artikeln handlade om hur man skulle
studera administration. De förespråkade en komparativ metod som
enligt dem var oersättlig när man skulle söka variabler och varia
tion. Den viktiga frågan var vad som skulle jämföras. Traditionellt
hade komparativa studier handlat om jämförelser mellan länder el
ler företag, men de menade att de tre identifierade funktionerna var
lämpliga som jämförelsegrund. De pläderade också för processtudi
er där konsekvenser av administrativa aktiviteter kunde avtäckas
därför att administration var ett dynamiskt fenomen som måste
studeras med metoder som kunde fånga dynamiken.

Det-beror-på-teorin och insikterfrån denna

I mitten av sextiotalet började omgivningens betydelse för organisa
tioners struktur och beteende allt mer att uppmärksammas. Samti
digt blev den komparativa metoden upptäckt och använd i organi
sationsstudier. Dessa insikter bidrog till att en särskild teori om or
ganisationer skapades baserad på att organisationer var beroende av
sin omgivning och måste anpassas till den, "Contingency Organiza
tion Theory". Det fmns vissa som menar att contingencyteorin är
oförmögen att flXera någon utgångspunkt och att allting därför fly
ter. Rothstein (1994) kallar teorin på svenska för "det-beror-på
teori".

Ett typexempel på denna contingencyteori är "Organization and
Environmenf' av Lawrence och Lorsch från 1967. Deras budskap
var att organisationers struktur berodde av vilka omgivningar de
befann sig i. De polemiserade mot dem som söker/sökte det "bästa
sättet" att organisera på Oäs: den administrativa skolan, Fayol m.fl.).
De menade att det inte fanns något bästa sätt utan att det varierade
med omgivningen. I deras studie av sex företag i tre olika branscher

302



var slutsatserna att organisationsstrukturerna var omgivningsbero
ende och att graden av framgång berodde på hur väl man lyckades
anpassa sig till sin omgivning. Omgivningen varierade också inom
en organisation då olika avdelningar konfronterades med dess olika
delar. Deras undersökningsdesign var komparativ i alla avseenden,
mellan avdelningar inom företag i samma bransch, mellan olika
framgångsrika företag i samma bransch samt olika bral~scher och
mellan företag i olika branscher.

Lawrence och Lorsch defmierade företagets omgivning, genom
att dela in den i tre olika kategorier: (1) marknad, (2) den telmisk
ekonomiska omgivningen samt (3) den vetenskapliga omgivningen.
Ett begreppspar som Lawrence och Lorsch använder som huvud
sakligt analysverktyg var det som de kallade differentiering - inte
grering. Dessa begrepp kan likställas med decentralisering - centra
lisering eller lös struktur - hård struktur. En organisation av bety
dande storlek delar upp olika uppgifter på olika enheter och avdel
ningar. Skälen till detta är bl.a. avgöranden om rimligt antal under
ställda per chef för effektiv styrning (span of controi) och kraven
på att avgränsa (specialisera) en enhets uppgift, då det sällan är rim
ligt att en ledare och hans grupp tar sig an hela omgivningen. Följ
aktligen byggs organisationen upp av ett antal enheter med delvis
egna mål och uppgifter, vilka för med sig en variation och artrike
dom enheterna emellan vad det gäller rapporteringsvägar, belö
ningskriterier etc. Differentiering skulle i så fall vara en organisato
risk process där man väljer att skapa en decentraliserad struktur
med nya organisatoriska enheter för att möta omvärldskrav.

Integrering är på motsatt vis en process där man istället tenderar
att söka samarbete över enhetsgränser eller att helt enkelt slå sam
man organisatoriska enheter om det passar. Konfliktlösning är vik
tig för att kunna göra en sådan integrering. En svårighet ligger i att
ett ökat antal avdelningar (dvs. hög grad av differentiering) ofta le
der till ökad spridning i uppfattning (låg grad av integrering). För
fattarnas utmaning blir därför att försöka beskriva den kombination
eller balans mellan differentiering och integrering, som svarar bäst
mot en viss uppsättning betingelser i omgivningen. I sin studie såg
de att organisationer som hade en hög grad av både differentiering
och integrering även var de mest framgångsrika. Det förklarade de
med att de har lärt sig att hantera sin omgivning och kan anpassa
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organisationen efter den. De konstaterade även att framtidens
"multi-organisationer" skulle komma att ställa nya krav på organisa
tionens ledare i termer av beslutsstarka integratörer som förmår
formulera mål som kan gllida och ena organisationens medlemmar
mot gemensamma framtida utmaningar.

Thompsons "Organizations in action" från 1967 är också en bok
som kan hänföras till den contingencyteoretiska skolan, i alla fall
delvis. Roine Johansson (2002) hävdar att Thompsons arbete kan
ses som ett tidigt arbete inom en organisationsteoretisk riktning
som har kallats resursberoendeperspektivet. Som jag ser det inne
håller boken en viktig ide som hjälper till att öka förståelsen för
administrationens funktioner. Han försökte föra ihop de öppna och
slutna systemperspektiven till ett slags medelväg eller syntes. Han
menade att organisationer bestod av olika delar vilka är olika slutna
eller öppna mot omgivningen. Organisationer består aven teknisk
kärna där själva prodlLktionsarbetet pågår. Denna är eller bör vara
så skyddad och sluten som möjligt. Där skall man inte störa de ar
betsprocesser som fungerar. Den andra nivån, den administrativa,
har till uppgift att skapa buffertar mellan omgivningen och organi
sationens tekniska kärna. Några exempel på sådana buffertar är en
ligt Thompson lager och depåer i en input-output-kedja, både vad
gäller material och personaL

Detta buffertskapande är organisationens strategiska handlande
gentemot sin omgivning. Det gäller för organisationen att omgiv
ningen blir beroende av organisationen OCll att organisationen blir
så lite beroe1lde som möjligt av omgivningen. För detta menade
Thompson fanns det två generella strategier, avskärmnings- och in
teraktionsstrategi. Avskärmningsstrategierna gäller resonemanget
om att skydda den tekniska kärnan i organisationen och interak
tionsstrategierna handlar om hur man på olika sätt samarbetar med
intressenter i omgivningen.

När det gäller administration är insikterna från contingencyteo
rin viktiga. I Thompsons m.fl. (1959) defmition av administratio
nens funktioner bidrar teorin mest till att förstå den tredje funktio
nen, att administrationen hanterar utbytet med organisationens
omgivning. Samtidigt ställer detta krav på organisationens interna
samordning som gör att även den andra funktionen blir viktig. I
Lawrence och Lorschs (1967) termer innebär detta att ju mer kom-
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plex en organisations omgivning är desto större differentiering sker
i organisationen för att hantera denna omgivning och desto större
krav ställs på integrering. Detta går helt i linje med Thompsons
(1967) ide om att organisationens uppgift är att bygga upp en buf
fert gentemot sin omgivning OCll se till att den tekniska kärnan,
verksamheten, får arbeta ostört. Differentiering blir då helt enkelt
en utbyggd administration eller buffert för att hantera omvärldskra
ven. Denna ökade administrativa utbyggnad kräver i sin tur en ad
ministrativ insats för att samordna och styra. Således kan man häv
da utifrån contingencyteorins argument att ju mer komplex en or
ganisations omgivning är desto större administration krävs och vice
versa.

Struktur och koordineringsprinciper

Till contigencyteorin kan också Henry Mintzberg hänföras. En bok
som haft stort inflytande, inte minst på undervisningen i organisa
tionsteori, är hans "The Structuring of Organizationl' från 1979. Hans
begrepp tillhör organisationsteorins intellektuella allmängods enligt
IZärreman (1996) som diskuterat Mintzbergs koordineringsprinci
per. Väl kända är också de olika strukturella konfigurationerna som
lyfts fram i "Structure in Fives" (1983). Boken från 1979 inleds med
ett exempel på en organisation som växer och förändras. Mintz
bergs huvudpoäng var att det i takt med den strukturella föränd
ringen ställs olika krav på koordineringen av arbetet. Exemplet
återges här eftersom det fmns flera poänger i det som belyser ad
ministrativa processer och dess funktioner.

"Mrs Raku gär lerkrukor i sin kållare. I det arbetet ingår ett antal arbets
moment - dela upp lera, forma krukorna, glira utsirningen på dem när de tor
kar, fiirbereda fär glasering och sedan glasera dem och brånna krukorna i ug
nen. Men koordineringen av alla dessa arbetsmoment var ingetproblem - hon
gjorde allt SJalv. Problemen var hennes egen ambition och efteifrågan på hennes
krukor som äverstegproduktionskapaciteten. Däifär anställde hon miss Bisque
som ville lära sig krukmakeri. Men det betydde att Mrs Raku var tvungen att
dela upp arbetet. Eftersom hemsliiJdsaffårerna ville ha krukor gjorda av Mrs
Raku, bestämde de att miss Bisque skulle dela upp leran och färbereda glase
ringen medan Mrs Raku gjorde resten. Detta krå'vde koordinering av arbetet,
ett litetproblem, med endast två personer i krukmakeriet. De kommunicerade
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helt enkelt informellt. Arrangemanget fungerade vål. Så väl att Mrs Raku
snan åter var iiverhopad av order. Fler assistenter behiivdes. Men denna gång, i
åtanke om att de skulle glira egna krukor iframtiden, beslutade sig Mrs Raku
fär att anställa dem direkt från den lokala krukmakarskolan. Medan det
hade tagit tid att lära upp miss Bisque, visste de tre nya assistenterna vad som
skulle giiras och smälte direkt in i arbetet. A'ven medfem personer var koordi
neringen inget problem. Dåytterligare två nya assistenter tillsattes restes emel
lenid koordineringsproblem. En dag snubblade miss Bisque iiver en hink med
glasering och slog siinderfem krukor. En annan dag öppnade Mrs Raku ug
nen och upptäckte att amplarna hade glaserats som fuchsia av misstag. Då in
såg hon att .[JU personer i ett litet krukmakeri inte kunde koordinera sitt arbete
endast genom enkel informell kommunikation (Det fanns 21 mo/liga kommu
nikationskanaler). Vå'rre var också att Mrs Raku som nu kallade sig Vdfär
Keramik AB tvingades spendera allt mer tid med kunder. Dessa dagar var det
troligare attfå se henne i en Marimekkoklänning å'n ettparJ'eans. Hon kalla
de miss Bisque fär studio managerfär att .[Jälv sysselsätta sig med ledning och
koordinering av de fem producenterna i krukmakeriet. Fiiretaget fonsatte att
växa. Stora färändringar inträffade ånyo nå'r en arbetsstudieman anställdes.
Han rekommenderade färändring som innebar att va1]'e individ endastfick en
uppgiftfär va1]'eproduktlin~je (krukor, askkoppar, amplar och keramikc!Jur) 
den färsta delade upp leran, den andra formade, den trec!J'e gjorde utsirningar
och så vidare. Sålunda togproduktionen form vidfyra produktionslin;'er. Va1]'e
person Jo!Jde en samling standardiserade instruktioner, utarbetade i Jo'roäg Jo'r
att säkerståila koordineringen av allt deras arbete. Keramik AB sålde .[Jälv
klan inte längre till hantverksbutiker. Mrs Raku accepterade bara grossistor
der, vilkaJo'r det mesta kom från stora varuhuskeefjor. Mrs Raku 's ambition
vargrå'nsliis och nå'r chansen kom att diversifiera tog hon den. Fiirst kakel, se
dan badrumsdeta!jer och slutligen tegelstenar. Fiiretaget deladesJo/jaktligen i tre
divisioner - konsumentaniklar, byggnadsprodukter och industriprodukter.
Från sitt kontorpå 55:e våningen i kruktornet koordinerade hon divisionernas
aktiviteter genom att gå igenom deras redovisning va1]'e kvanal och agera när
vinst och tillväxtsiffrorna diik under vad som budgeterats. Det var nå'r hon satt
vid skrivbordet och gick igenom dessa siffror en dag som Mrs Raku blickade ut
äver de omgivande skyskraporna och beslät att döpa om sittJo'retag till "Cera
mico". "

(Mintzberg 1979, s. 1-2, min översättning)
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Exemplet är belysande för att visa administrationens funktioner
och förändring. Mintzbergs huvudsyfte var att visa hur behovet av
olika typer av koordinering uppstod när en organisation växte. Han
menade att det fanns fem typer av koordineringsprinciper vid orga
nisering: ömsesidig anpassning, direkt övervakning, standardisering
av arbetsprocesser, standardisering av output och standardisering
av personalens skicklighet eller färdigheter (skills). Exemplet visar
emellertid på ett antal andra förhållanden som kanske inte var lika
uppenbara för Mintzberg, men som visar behovet av administrativt
arbete. Koordineringsbehoven som uppstår när organisationen
växer handlar om hur den interna organiseringen skall hanteras. Ett
annat genomgående tema är att Mrs Raku allt eftersom får allt mer
jobb med att representera företaget och hantera omvärldsrelatio
nerna Gfr Thompsons resonemang). Mrs Raku gjorde detta på olika
sätt. Hon tillbringade tid med sina kunder och döpte slutligen om
företaget till ett enligt henne mer passande namn. En annan sak
som exemplet visar är att ju större organisation och ju fler hierar
kiska nivåer desto längre ifrån den egentliga verksamheten kommer
Mrs Raku. Det är typiskt att hon sitter på 55:e våningen i sin sky
skrapa och fattar beslut på grundval av redovisningsrapporter i för
hållande till budgeten. Redovisning och budget får en större bety
delse som beslutsunderlag när organisationen blir komplex.

När det gäller definitionen av administrationsbegreppet delade
Mintzberg upp organisationen i två huvuddelar: den operativa kär
nan som utför själva produktionen respektive administrationen
som ansvarar för koordineringen av arbetet. Administrationen är
uppdelad i ledning, teknostruktur och stödpersonal. Ledningen är
dels den högsta ledningen, det strategiska forumet samt mellanledet
som bildar ett slags länk mellan strategisk och operativ nivå. Tek
nostrukturen är den del av administrationen där experterna utarbe
tar arbetsprocedurer och hjälper organisationen att anpassa sig till
omgivningen. Stödpersonalen, till sist, är alla de som utför sådant
arbete som uppstår omkring själva organisationen, exempelvis lö
neutbetalning, internpost, städning och information. IZortfattat går
det att sammanfatta Mintzbergs ideer om vad administration är till
ledningsstruktur, expertis och övriga stödfunktioner.
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"We end up with an organization that consists of a core of operators, who do
the basic work ofproducing the products and services, and an administrative
component ofmanagers and anaIYsts, who take some ofthe responsibility for co
ordinating their work" (Mintzberg 1979, s. 19)

Thompson, Lawrence och Lorsch och Mintzberg utgör exempel på
hur organisationsforskningen förändrades från att se organisationer
som tekniska problem till komplexa samhällsfenomen, där omgiv
ningen hade en stor betydelse för organisationers struktur och be
teende. Administrationsbegreppet vidgades också i och med detta
perspektivskifte, eftersom administration även sågs som en funk
tion för att hantera omgivningen. Ett redan omfattande administra
tionsbegrepp blev ännu mer omfattande. När det gäller administra
tiv förändring gav det omgivningsorienterande perspektivet helt
nya förklaringar. Administrationen sågs inte längre som ett resultat
av medvetna förändringar gjorda av ledningen inuti organisationen
för att få den att fungera bäst, utan också som ett resultat av den
omgivning som organisationen befann sig i. Administrationen skul
le inte heller bara vara inåtriktad, utan var en strategisk resurs som
kunde användas för att hantera olika slags omgivningar.

Institutionell teori och administration

En riktning inom organisationsanalysen som fått stor uppmärk
samhet under nittiotalet är den nyinstitutionella organisationsteorin.
Anledningen till att jag väljer att referera den nyinstitutionella teori
bildningen är att den inrymmer förklaringar till varför organisatio
ner ser ut och beter sig på ett visst sätt. Den har också använts i fle
ra studier av administrativa effekter (se Meyer och Scott 1994). Te
oribildningen kan också ses som en vidareutveckling av strukturella
organisationsteorier som contingencyteorin och resource
dependenceteorin Gohansson 2001). Grunden är bl.a. en artikel
från 1977 av John Meyer och Brian Rowan "Institutionalized orga
nizations: Formal Structure as Myth and Ceremony". I artikeln me
nar författarna att formella organisationsstrukturer i moderna sam
hällen uppstår i höggradigt institutionella kontexter och att profes
sioner, policies och program skapas tillsammans med de produkter
och tjänster som organisationen producerar. Det innebär, menar
författarna, att organisationer drivs till att inkorporera praktiker och
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procedurer från sin institutionella omgivning. Dessa existerar som
fårdigpaketerade koncept och modeller. Genom att använda dem
ökar organisationens legitimitet och överlevnadsmöjligheter oavsett
hur effektivt det är. De menar vidare att dessa institutionaliserade
koncept fungerar som kraftfulla myter och att många organisatio
ner övertar dem rituellt.

Den nyinstitutionella organisationsteorin är en kritik av det ra
tionalistiska synsättet där man ser förändringar i organisationen
som resultat av medvetna strategier utifrån verksamhetsinterna be
hov. I det nyinstitutionella perspektivet är organisationer öppna
och reaktiva mot förändringar i omgivningen. Men till skillnad från
contingencyteorin reagerar emellertid inte organisationen enbart på
omgivningens krav utan formas tillsammans med den. Den nyinsti
tutionella organisationsteorin har fått utstå kritik då vissa anser att
organisationerna och människorna i dem i alldeles för liten ut
sträckning tillskrivs aktörsskap. Man menar att det existerar en om
världsdeterministisk syn (Hasselbladh och Kallinikos 2000). I Mey
er och Rowans artikel är dock inte aktörerna enbart viljelösa rön
för vinden utan det [mns ett visst utrymme för strategiska över
väganden från organisationsledningars sida Oohansson 2002, s.
352). Det ligger nära till hands att anta att det [mns möjlighet att
välja mellan olika institutionella krav (se Johansson 2002).38 Organi
sationerna är inte bara passiva utan sorterar mellan olika slags insti
tutionella krav. Däremot [mns det konflikter mellan olika typer av
krav, tekniska och institutionella. För att kunna hantera en situation
där institutionella och tekniska krav är motstridiga så'rkopplas den
formella strukturen från de faktiska aktiviteterna. Organisationen
kan på så vis både vara legitim i andras ögon och internt effektiv.

Sådan typ av administrativ förändring har studerats och upp
märksammats i flera studier av Scott och Meyer med kolleger (Scott
och Meyer 1994). De har studerat det amerikanska skolväsendet,
redovisningens roll, förekomsten av traineeprogram, tillväxten i
personalavdelningar etc. Den institutionella förklaringen till admi
nistrativ förändring (tillväxten) är att organisationen avspeglar
komplexiteten i dess omvärld. I studien av skolväsendet t.ex. såg

38 Sociologen Roine Johansson har skrivit "Nyinstitutionalismen inom organisationsana!Jsen"
som behandlar teoribildningens spridning och utveckling, Där finns ett utvecklat resone
mang om de olika riktningarna och hur de förhåller sig till varandra,
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man att den administrativa tillväxten hade samband med den orga
nisatoriska nivån och att komplexiteten varierade mellan nivåerna.
Ju fler krav som fanns från organisationens omgivning desto mer
organisering i form av enheter, dokument osv.

De menade också att fler auktoriteter som reglerar eller utövar
kontroll över en organisation - högre nivå av fragmentering - ska
par mer komplexa och. elaborerade administrativa strukturer i orga
nisationen än i en organisation som lyder under en enad auktoritet
(ibid, s. 117, jfr. också Marshall Meyer). De administrativa struktu
rerna är troligtvis särskilt benägna att påverkas som motsats till
kärnverksamhet eftersom dessa är de gränsäverbryggande delarna
av organisationen som skall hantera krafter från omgivningen Gfr
Thompson m.fl. 1959 och Thompson 1967). Resultatet kan bli att
organisationen reagerar på motstridiga krav, vilket gör att de admi
nistrativa delarna troligtvis blir löskopplade från andra delar av or
ganisationen. Det betyder att om staten får konkurrel1s som aukto
ritet, t.ex. i form av ED, kommer organisationer inom staten att re
agera genom att utöka administrationen för att hantera den nya si
tuationen. Detta kan också inträffa mellan högre och lägre hierar
kiska nivåer inom ett organisationssystem där t.ex. huvudkontoret
hanterar omgivningens olika krav medan underavdelningarna fort
går med sin vanliga verksamhet.

Enligt Roine Johansson har den nyinstitutionella organisations
teorin omorienterats mot ett mer aktörs- och handlingsinriktat ned
ifrån-upp perspektiv. I John Meyers senare arbeten är inriktningen
precis den omvända, ett uppifrån-ned perspektiv. I en "program
förklaring" skrev Meyer och Scott t.ex. att:

JJ••• We think the most interesting and usefu!forms of institutiona! theory de
pend on showing the co!!ective and cuiturai character of the development of the
institutiona! environments" (Scott och Meyer 1994, s. 4).

Meyer utvecklade detta synsätt i en artikel från 1996 där han mena
de att moderna sociala, vetenskapliga, juridiska och kulturella om
givningar innehåller en ökande uppsättning av modeller, föreskrif
ter, eller ideologier (Meyer 1996, s. 241). Bland dessa nämnde han
t.ex. redovisningsstandards, professionaliserade personalregler, ja
pani11fluerade arbetsorganisationer eller datoriserade teknologier.
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Han menade att det fanns ett ökande antal organisationer vars upp
gift är att producera och erbjuda information och jämförelser, rap
portera och föreslå initiativ till förändring, och agera som arenor
för lltbyte av erfarenhet, ideer och ideal. Det har uppstått ett antal
sådana internationella organisationer, både NGO:s och INGO:s39

under det senaste seklet (Boli och Thomas 1999). John Meyer an
vände termen "Others' för att fånga de speciella egenskaperna hos
sådana internationella organisationer och deras aktiviteter (Meyer
1996). Dessa organisationer skiljer sig från organisationer som för
väntas följa sina egna intressen och program, och som hålls ansva
riga för vad de gör.

"Others, in this seheme loosefy derivedfrom George Herbert Mead, do not take
active responsibility for organizational behavior and outcomes. They discuss, in
tepret, advise, suggest, codify, and sometimes pronounce and legislate. They de
velop, promulgate, and certify some ideas as proper reforms, and ignore or stig
matize other ideas... " (Meyer 1996, s. 244).

Enligt Meyer m.fl. (1997) är globaliseringen och framväxten av ett
världssamfund den viktigaste förklaringen till att organisationsska
pandet ökar. För Meyer är det del1 kulturellt bestämda omgivningen
som är i fokus. Den ger sedan effekter på nationalstater och organi
sationer på olika sätt genom de modeller och program som härrör
ur "world culture".

"Worldwide models deftne and legitimate agendas for local action, shaping the
structures andpolicies ofnationstates and other national and loeal actors in vir
tualfy all ofthe domains ofthe rationalized sociallife)) (Meyer m.fl. 1997).

När det gäller den svenska forskningen inom det nyinstitutionel1a
perspektivet har denna varit mer inriktad på enskilda organisationer
och processer inom dem. Ett antal stuclier har handlat om admi
nistrativa reformer i den offentliga sektorn (se t.ex. Czarniawska
1988, Brunsson och Olsel1 1990, Jacobsson 1994, Fernler 1996,
Blomquist 1996). En slutsats från studierna är att planerade refor-

39 NGO står för Non Govemmental Organization och INGO för International Non Go
vernmental Organization, exempel på INGO är Greenpeace, Amnesty international och
Röda I(orset (se Boli och Thomas 1999).
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mer sällan eller aldrig får det genomslag som avsågs från början.
Samtidigt händer det något inom organisationen när man försöker
lansera och implementera reformerna. Resultatet blir inte bara sär
koppling. För att förstå en sådan process där generella ideer om
sätts till konkreta organisationsreformer och sätter spår i organisa
tionerna har Czarniawska och Sevon (1996) använt begreppet över
sättning. Grundtanken är att en ide fångas upp av någon som själv
tolkar och sätter sin prägel på iden innan den förs vidare i översätt
ningskedjan. Iden kan på så vis se annorlunda ut än den som fanns
från början. Översättningsbegreppet är bl.a. lånat från Latour
(1987) och är en kritik mot det synsätt som kallas diffusion, där
spridningen liknas vid det som sker enligt fysikaliska lagar.4o I andra
studier med nyinstitutionell referensram har man studerat särskilda
administrativa praktiker. Förutom reformer har bl.a. investerings
kalkyler Oansson 1992), utvärderingar (Rombach och Sahlin
Andersson 1995) och styrning (Czarniawska 1992, Jacobsson och
Sahlin-Andersson 1995) studerats. Åter andra har studerat institu
tionell omvandling, t.ex. Forssell (1992) om moderniseringen av
sparbankerna och Halden (1997) om den centrala skolförvaltning
en.

Kjell-Arne Rövik (2000) har studerat moderna managementkon
cept och deras möte med organisationer. Han menar att organisa
tioner ställs inför ett antal krav: att de utsätts för recept och ideer
som verkar relevanta för en modern organisation, att dessa recept
ofta är överlappande, att moderna organisationer ofta adopterar
motsägelsefulla recept samt att dessa är flyktiga och ter sig omo
derna efter en tid. Rövik konstruerar den organisatoriska idealtypen
"multistandardorganisationen" vars kännetecken är att den syste
matiskt fångar upp, väljer "ut, adopterar, översätter och gallrar ut or
ganisationsmodel1er och recept. Detta gör att multistandardorgani
sationen kan anpassa sig till olika normer inom olika sektorer av
samhället samtidigt Gfr. Lawrence och Lorsch 1967, s 46). Dessa
modeller och recept försvinner inte helt när de ersätts av något nytt
utan sätter sina spår i organisationen som byggs på likt ett korallrev
eller lapptäcke (Rövik, s. 316). Ur ett administrativt perspektiv in-

40 Diffusion är en term inlånad från fysiken som innebär att något ämne blir jämnt fördelat
i ett annat vid spridning eller blandning. Ett exempel är när en fårgdroppe släpps i ett vat
tenglas. Då färgas snart hela vattnet enligt diffusionsprincipen.
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nebär detta att ett antal administrativa rutiner lagras på varandra
och att det samtidigt kan [mnas olika administrativa rutiner för
samma sak i organisationen. Enligt Rövik har alla stora organisatio
ner drag av multistandardorganisationen, men gamla och komplexa
verksamheter som försöker hänga med i sin tid är väl dess frän1sta
motsvarighet i verkligheten. Här passar polisen väl in i bilden. Rö
viks resonemang är typiskt utifrån-in där organisationer utsätts för
förändringstryck från omgivningen, och måste hantera detta på nå
got sätt. Fokus ligger på vad som händer inuti och med organisa
tionen när den hanterar förändringstrycket. Rövik ser organisatio
ner så som Meyer och Rowan gjorde i artikeln från 1977, att det
fmns ett visst aktörsskap som gör att organisationer aktivt kan välja
och avvisa olika institutionella ideer.

En annan studie är Gudbjörg Erlingsdottirs avhandling "Fiiifli
rande ideer' (1999). Hon studerade ett kvalitetssälcringssystem (Lun
damodellen) och ett aclcrecliteringssystem (SWEDAC) på universi
tetssjukhuset i Lund genom att följa ideerna från ursprung till deras
möte med praktiken. Hon fann att kvalitetssäkringssystemet inte
gav några som helst spår i verksamhetens praktik, utan mest blev
en administrativ rutin som hanterades på en annan nivå. Det fanns
t.o.m. en ide om att man skyddade verksamheten från sådal1t, vilket
innehar att den ansvariga sjuksköterskan själv satt och fyllde i de
blanketter som avdelningen skulle skicka in. Detta stämmer med
vad Thompson (1967) menar är en av administrationens furlktio
ner. Studien visar att managementreformer kan ge upphov till ad
ministratiol1 som inte primärt har med verksamheten att göra. Sär
koppling blir följden. På labbet blev det visserligen en hel del admi
nistration, men sådana som gav effekter för hur man arbetade. I ett
labb fmos det också mycket större möjlighet att standardisera och
designa verksamheten rationellt än i den mer oförutsebara vårdan
de verksamheten. Kvalitetssälcringen i Lundamodellens form blev
ganska kortvarig och föll i glömska när man bytte ledning. Däremot
var ackrediteringen av laboratoriet ett system som gav genomslag i
verksamheten inte bara som en admhusttativ rutin på en över
gripande nivå. Förklaringen var enligt Erlingsdottir att laboratorie
verksamheten är mer lämplig för sådana typer av företagsekono
miska ideer än vanlig vårdande verksamhet därför att man kan sätta
pris på produkterna (i labbet). En förklaring kan också vara att det i
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offentlig sektor fmns starka professioner som arbetar med utgångs
punkt i sina egna normer och värderingar, i sjukvården på grundval
av medicinska och humanitära överväganden.

Den nyinstitutionella organisationsteorin tillförde ett nytt per
spektiv på organisationsförändring och administrativ förändring, att
organisationer är inbäddade i ett institutionellt sammanhang som
har betydelse, och att organisationerna förändras med denna om
givning. När det gäller aclministrationsbegreppet tillförde den nyin
stitutionella organisationsteorin att administration också kan ha en
symbolisk funktion, dvs. användas medvetet eller omedvetet som
en fasad mot omgivningen. Denna fasad avspeglar rådande värde
ringar i samhället och bidrar till att skänka legitimitet åt organisa
tionen. Administrationsbegreppet vidgades alltså ytterligare samti
digt som en ny dimension tillkom till förklaringarna av administra
tiv förändring.

Specifik litteratur om administration

Hittills har litteraturgenomgången varit inriktad på vad generell or
ganisationsteori har sagt om administration. Jag har gjort denna
genomgång kronologiskt och tagit fasta på några exempel på teorier
om administration eller administrativ förändring. Det har visat sig
att administrationsbegreppet är mångtydigt och att nyare teorier
snarare utvidgat begreppet än preciserat det. Det har också visat sig
att teorierna huvudsakligen kan delas in i tre olika slags perspektiv
på administrativ förändring: ett organisationsinternt, ett strategiskt
och ett institutionellt. Jag skall gå vidare med litteratur som mer
specif1kt behandlar administrativ tillväxt samt polis- och förvalt
ningsorganisationer för att se vad den har att bidra med för att sva
ra på vad administration är och varför den förändras.

Administrativ tillväxt

Administrativ tillväxt är något som är ett implicit antagande hos
många som diskuterar administration, att en sådan tillväxt sker na
turligt när organisationen växer och blir mer komplex, vilket också
exemplet från Mintzberg om krukmakeriet visar. Tanken on'! den
eviga administrativa tillväxten i organisationer fmns i flera av de
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böcker jag refererat, kanske tydligast manifesterad i Webers rationa
liseringsbegrepp. I inledningen av denna bok refererade jag till Par
kinsons lag som är ett välkänt exempel på samma tema. I Parkin
sons (1957) tappnil~g är den administrativa tillväxten ett resultat av
att"arbete expanderar alltid så att det fyller anslagen tid". Detta be
ror enligt honom på att en tjänsteman vill öka antalet underordnade
och att tjänstemän skapar arbete för varandra. Även om Parkinsons
lag inte blivit betraktad som riktigt seriös har grundfrågeställningen
om administrativ tillväxt fått stort genomslag.

I en artikel i James Marchs "Handbook ofOrganizations" från 1965
sammanfattade William Starbuck forskningen om förhållandet mel
lan administration och produktion. Särskilt kartlade han empiriska
studier om administrativ struktur. Starbuck menade att dessa studi
er kunde sammanfattas under tre rubriker: studier av den administ
rativa strukturen som en funktion av storlek, som en funktion av
teknologi samt som en funktion av tiden (eller ålder). Han menade
att de tillgängliga bevisen överlag hade låg trovärdighet och var svå
ra att dra några slutsatser om överhuvudtaget. Förhållandet mellan
administration och produktion, den s.k. A/P-kvoten41

, var förmod
ligen en ökande funktion av tiden, möjligtvis på grund av "teknolo
gisk komplexitet", ändrade defmitioner av vad som är administra
tivt arbete eller resultatet av att nya krav ställdes ocl~ nya uppgifter
utfördes (March 1965, s. 511). Senare blev Blaus (1974) storlekshy
potes allmänt vedertagen. Den sade att administrationen minskade
relativt sett vid organisatorisk tillväxt p.g.a. stordriftsfördelar för att
på längre sikt öka när organisationen differentieras.

Marshall W Meyer (1975 och 1985) menade att organisationste
orin har varit ganska ouppmärksam på fenomenet "byråkratisk till
växt" antingen det gällde staten eller företag (Meyer 1985 s. 40).
Trots det fanns det enligt Meyer ett implicit antagande i de allra
flesta organisationsteorier att det sker en organisatorisk tillväxt som
reaktion på oförutsedda och okontrollerbara störningar. Ofta har
detta kallats för oförutsedda konsekvenser och behandlats som ett
slags restpost. Huvudiden hos Meyer var att struktur och beteende i
offentliga organisationer, byråkratier, huvudsakligen formas av om-

41 A/P-forskningen, som refereras i Mintzberg (1979), uppvisade stor förvirring och mot
sägelsefulla resultat. Mintzbergs förklaring till detta är att det troligen är så att organisatio
ner, när de växer, går igenom olika stadier snarare än visar upp en linjär tillväxt. Något
som A/P-studierna utgick från (s. 241).
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givningens krafter, särskilt krafter i den större sociala och politiska
omgivningen. Här skiljer litteraturen oftast på olika typer av om
givningar t.ex. den omedelbara och den generella, den stabila och
den föränderliga, den tekniska och den institutionella etc. Men det
är ju så att en organisation oftast har, offentliga inte minst, flera oli
ka mål som omges av olika typer av omgivningar.

Meyer kopplade ihop iden om den rationella administrationen
som introducerades av Taylor och Fayol m.fl. med den byråkratiska
tillväxten i organisationer. Meyers egna empiriska studier var kvan
titativa mätningar och regressionsanalys mellan olika variabler. För
att kunna använda kvantitativa mått måste defmitionen avorganisa
tion anpassas så att alla organisatoriska erll1eter inkluderades. Meyer
använde sig av organisatoriska enheter "organizational units" som
defmition när han studerade de amerikanska skatteförvaltningarna.
Meyer menade att det bästa sättet (för honom) var att studera byrå
kratisering som ökande antal organisatoriska enheter. Det fanns
visserligen andra mått - A/P-kvoten, graden av standardisering av
arbetsprocesser, antal regler och regleringar, preciseringen i arbets
beskrivningar, graden av differentiering och komplexitet i hierarki
er. Det bästa var enligt Meyer att använda alla dessa mått, men då
det fanns brister i historiska data var organisatoriska enheterna att
föredra. Som han själv uttrycker det:

''Measuring the quantity oforganization is fundamental to testing the idea that
the problems of organizations are, under concepts of rational administration,
solved by creating more organization. JJ (Meyer 1985, s. 80)

Huvudtanken i denna ideologi är att organisatoriska problem kan
och skall lösas med hjälp av organisatoriska åtgärder. Allt som of
tast innebär dessa organisatoriska åtgärder skapandet av mer orga
nisation. Det är själva essensen i den rationella ideologin, att orga
nisationen reagerar med mer organisering. Han efterlyste fler studi
er på området och menade att det kanske vore ännu mer nyttigt att
veta om den tillväxt som skett i administration i den privata sektorn
kunde hänföras till en ökad osäkerhet och komplexitet i administra
tionen själv. Hittills hade administrativ tillväxt i producerande or
ganisationer blivit kopplat till behovet av kontroll och samordning
av produktionsaktiviteterna. Medan detta kan vara fallet ibland fö-
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reslog Meyer att administrativa uppgifter kunde öka i företag med
relativt stabila produktionsuppgifter som ställdes inför osäkerhet el
ler inkonsistenta krav. Statlig och annan typ av reglering var bland
de möjliga källor till osäkerhet och inkonsistenser som påskyndade
administrativ tillväxt.

Ett annat perspektiv om tillväxt i byråkratier finns hos Anthony
Downs (1967). Han menade att byråkratier (administrationen) väx
er p.g.a. suboptimering då de anställda handlar i egenintresse och
söker maximera sina arbetsuppgifter.

Svensk administrationsforskning

När det gäller den svenska administrationsforskningen fick den ett
uppsving och en plattform inom det fristående forskningsinstitutet
SIAR (Swedish Institute for Administrative Research) som först
bildats som en forskningsgrupp på Handelshögskolan i Stockholm
under namnet GAU (Gruppen för Administrativ Utveckling).42 En
av bästsäljarna från SIAR var Eric Rhenman och Bengt Stymnes
"Fö"retags!edning i en fo'ränder!ig värld' från 1965. I boken gavs en utför
lig genomgång av den klassiska administrationsläran och kritiken
som riktats mot den (bl.a. återges Simons kritik). Författarna mena
de att forskningen på området lett fram till att ett stort antal nya te
oretiska ansatser föreslagits och utvecklats. Situationen, menade de,
kunde liknas vid en skolbildning där olika forskargrupper satt en
ära i att vara så lite influerade av varandra som möjligt (Rhenman
och Stymne, s. 56). Rhenman och Stymne menade att administra
tionen i organisationer måste ses mot bakgrund av de förändringar
som skett i dess omvärld. I omvärlden existerar ett antal intressen
ter som har olika mål med sitt samröre med organisationen. Dessa
intressenters krav på organisationen leder till administrativa aktivi
teter, s.k. intressentadministration. Ju fler intressenter som ställer
krav på organisationen desto mer administration, är en slutsats som
kan dras av resonemanget.

Ett annat intressant resonemang om administration återf.tnns i
en annan av Rhenmans skrifter "Fiiretaget som styrt .rystem" (1967).
Där menade han att system består aven produktiv och administra
tiv komponent och dessa går även att identifiera när perspektivet

42 Furusten (1996) har beskrivit utvecklingen av SIAR och dess kunskapsproduktion i bo
ken "Den populära managementkulturen".
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förändras (förstorningsnivån). Varje system kan indelas idelsystem
som innehåller produktiva och administrativa komponenter. Detta
resonemang innebär att det i varje arbetsprocess ingår ett visst mått
av administrativt arbete som en naturlig del av arbetsprocessen.
Förutom SIAR och dess medlemmar kom vid ungefår samma tid
punkt böcker ut i ämnet av Dick Ramström och Peter Gorpe. I
Ramströms "Administrativa processer' (1963) och Gorpes "Modern
administration" (1966) defmieras administration på likartat vis. De
menar att administration är företagsledningens medel för att styra
organisationen. Ramström menar dock att administration är ett be
grepp som kan ges mycket varierande innebörd (Ramström 1963, s.
7). Skillnaden mellan dessa båda är att medan Ramström redogör
för administrationsforskningen och diskuterar de klassiska proble
men (t.ex. lin.je-stab och decentralisering-centralisering), är Gorpes
bok bredare organisationsteoretisk och behandlar en mängd all
männa organisatoriska aspekter.

Sedan början av sjuttiotalet är svensk forskning om relationen
mellan kärnverksamhet och administration i organisationer spar
sam. Det fmns i stort sett en ambitiös bok på temat under de senas
te ~ugo åren av Lane m.fl., "Byråkrati och fo'rvaltnint' (1986). De
gjorde en karcläggning av det administrativa arbetet i den offentliga
sektorn (även som ESO-rapport, Ds Fi 1986:8). Den studien visar
att det administrativa arbetet inom offentlig sektor ökade och att
det ökade snabbare inom den utåtriktade verksamheten. Resultaten
är knappast förvånande då undersökningens tidsperiod - 1954
1983 - sammanföll med den offentliga sektorns expansion. I boken
disk-uterades forskningen på området och särskilt litteraturen om
kring byråkratier. De konstaterade att det inte fanns en allmängiltig
distinktion mellan administratörer och operativ personal i litteratu
ren (Lane m.fl. 1986, s. 45). De använde ändå själva samma be
grepp och defmierade dessa med utgångspunkt i varje organisation
som studerades. Beträffande definitionen av administration hänvi
sade de till en bok om handläggning i förvaltningen43 som delade
upp förvaltningsuppgifterna i faktiskt och administrativt handlande.
Till det administrativa handlandet hörde då kontorsverksamhet och
verksamhet som syftade till beslutsfattande (ibid, s. 49).

43 Bertil Wennergrens "Handläggning' från 1982. Han definierade administration både som
de faktiska aktiviteterna som utförs och det som syftar till beslutsfattande.
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Förklaringarna till den administrativa ökningen, eller byråkratise
ringen, var mindre utvecklade i Lane m.fl. De utgick från den s.k.
storlekshypotesen som [mns i den äldre litteraturen och konstate
rade att resultaten inte bekräftade hypotesen (ibid, s. 295). Hypote
sen säger att administrationen minskar på kort sikt relativt sakverk
samheten när organisationen växer p.g.a. stordriftsfördelar men
tenderar att växa på lång sikt p.g.a. en ökad differentiering av ar
betsuppgifter vilket kräver mer administration. Sambandet är enligt
hypotesen kurvlinjärt, men har i tidigare empiriska studier inte en
tydigt bekräftats. Andra möjliga förklaringar till den administrativa
expansionen var enligt Lane m.fl. att det inte fanns mekanismer
som ifrågasatte administrationens storlek, att den hängde samman
med ett slags förvaltningsideologi och att administrativa reformer
befrämjat tillväxten. Särskilt budgetreformer tycktes leda till ett be
tydande administrativt merarbete (ibid, s. 186).

Tidigare polisforskning om administration

Hur har då polisorganisation och administration behandlats i tidiga
re forskning om polisen? Forskningen om polisen internationellt
inom det kriminologiska området är stor. Det fmns ett antal tid
skrifter inom området "police studies" och mycket annan litteratur.
Den största delen av polisforskningen handlar om polisens meto
der och beteende, inte sällan med normativt anslag. Ett stort littera
turspår om polisarbete i den senare forskningen hal1.cllar om com
munity policing (närpolisarbete). När det gäller studier on1 polisor
ganisation och administration är det sämre beställt. Genomgången
av såväl den internationella som den svenska forskningen på områ
det visar att det finns anmärkningsvärt få studier gjorda som be
handlar polisens organisation

Varför det förhåller sig på det sättet är svårt att uttala sig om när
det gäller den internationella forskningen. Maguire (2003) menar att
en stor anledning är att organisationssociologi och polisforskning
tillhör två olika forskningsfält med få kommunikationspunkter.
Förklaringen när det gäller svensk forskning kan vara att polisen
tillhört den vetenskapliga disciplinen kriminologi som närmast haft
monopolställning på att studera polisen. Studierna har rört sig om
brott och orsaker till brott, ofta genomförda med hjälp av statistis
ka metoder. Polisens organisation har liksom Maguire säger inte
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haft ett eget värde som forskningsobjekt eftersom det inte tillhört
den kriminologiskt inriktade forskningen. I<riminologen Johannes
I<nutsson konstaterar också följaktligen att "Trots att polisväsendet år
av stor betydelse fär staten finns ingen omfattande svensk pofisjorskning'
(1984). Han förklarar det med ämnets historiska bakgrund och dess
knytning till juridik och kriminalvård. Flera som senare studerat po
lisen drar samma slutsats som Knutsson gjorde för tjugo år sedan
(se t.ex. Bergman 1990 och Ase 2000) Det verkar emellertid som
polisen som forskningsfält växer då det pågår ett antal avhandlings
arbeten om aspekter av polisarbete (Carlström 1999, s. 20).

I sin studie av organisationsstruktur inom polisen har Maguire
gjort en genomgång av den internationella Oäs: anglosaxiska) forsk
ningen på området. När det gäller forskning om polisorganisation
menar han att det endast gjorts omkring tio studier om polisens or
ganisation där den behandlas som beroende variabel, varav hälften
är gjorda av samma forskare och utgår från en avhandling. Där
emot finns det litteratur som kan hjälpa till för att förstå polisorga
nisationen ur en mängd perspektiv. Jag skall redogöra för några
böcker och studier som är gjorda om polisens organisation och
som kan vara av intresse för min undersökning. En stor skillnad
mellan de studier jag refererar till och min studie om den svenska
polisen är polisorganisationens uppbyggnad (se också Ekman
1999). I Sverige är polisen en relativt sett sammanhållen organisa
tion med samma huvudman. Det fmns 21 polismyndigheter uppde
lade i ungefär 250 närpolisområden. I USA, varifrån de flesta polis
studier härstammar, råder en helt annan situation. Det fmns inte
mindre än ca 17 000 olika polisenheter som lyder under olika hu
vudmän på lokal, federal och statlig nivå (Maguire 2003). De orga
nisationsstudier som gjorts har därför genomförts med hjälp av sta
tistiska metoder där man försökt hitta variabler som påverkar po
lisorganisationen på olika sätt.

Edward Maguires studie är en sådan där syftet är att utveckla
och testa en teoretisk modell om formell struktur i polisorganisa
tioner. Han väljer ut polisenheter som är av större storlek och testar
sex separata modeller på det statistiska materialet. Två slutsatser är
att vertikal differentiering, dvs. en utbyggd hierarki, i polisorganisa
tioner i hög grad förklaras av dess ålder, och att den horisontella
differentieringen förklaras av organisationens storlek och hur Oill-
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givningens komplexitet är beskaffad. Den administrativa intensite
ten förklaras i ungefär en tredjedel av fallen genom Maguires mo
dell, men påverkas av för många andra variabler för att vara signifi
kant (s. 212). Hans slutsats om administrationen är att det behövs
fler studier som behandlar omgivningens påverkan på den admi
nistrativa intensiteten i polisorganisationer.

Andra studier som behandlat polisorganisation i någon mening
är studier som undersöker och diskuterar poliskultur. Det hävdas
t.ex. att poliskulturen är homogen och stark med sina egna normer
och värderingar. Reuss-Ianni (1993) menade att det fmns en kultur
skillnad mellan "street-cops" och "management-cops" som får till
uttryck att polisorganisationen är uppdelad i två distinkta kulturella
världar. Poliserna på fältet arbetar enligt sina invanda mönster med
speciella "koder" och har en allmän skepsis mot papperspoliserna.
Denna skillnad [mns även belagd i andra studier av polisarbete,
både internationella och svenska (punsch 1983, Ekman 1999, Carl
ström 1999). Det är möjligt att detta inte bara gäller mellan polis
chefer och poliser utan även mellan olika yrkeskategorier inom po
lisen. Samma resonemang kan föras om skillnad mellan poliser och
civilanställda, vilket har relevans för denna studie.

När det gäller studier om (nya) metoder i polisarbetet, "pol
icing", kan dessa vara av relevans eftersom de också innebär nya
administrativa förhållningssätt. Det fmns en hel del skrivet om
community policing, eller problemorienterat polisarbete som det
kallas i Sverige (se t.ex. Cordner 1999, Goldstein 1990, Wikström
och Torstensson 1995) Den mest citerade boken inom området po
lisstudier är Goldsteins "Problem-Oriented Policing' (\Xlright och Miller
1998). Enligt Cordner (1999) har begreppet flera dimensioner: f11o
sotiska, strategiska, taktiska och organisatoriska. När det gäller den
organisatoriska, som kanske är mest intressant för denna studie, är
problemorienterat polisarbete förknippat med bl.a. decentralisering,
målstyrning, strategisk planering och informationsanvändning.

Studier som behandlar polisadministration och management har
ofta en normativ ansats. Det fIDns många böcker om "police admi
nistration" och "police management" som diskuterar hur polisor
ganisationer bör ledas och styras på bästa sätt. Andra sådana studier
diskuterar specif.tka koncept eller modeller och deras betydelse för
organisationen. Exempel på sådana är Walshs (2001) analys av infö-
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randet aven ny statistikmetod i polisarbetet kallad COMPSTAT,
Fleming och Laffertys (2000) studie av implementering av nya ma
nagementtekniker inom den australiensiska polisen, Alpert och
Smiths (1994) om hur en modell för kontroll av polisbeteencle bör
se ut och Cordner och Williams (1997) om ackreditering är kompa
tibelt med problemorienterat polisarbete. Gemensamt för dessa
stuclier är att de talar om en paradigmförskjutning av ledning och
styrning av polisorganisationer. De talar om ett slags professionali
sering av managementfunktionen inom polisen och att detta till
stor del handlar om att kunna redovisa och redogöra för resultat
och verksamhet (accountability).

Crank och Langworthy (1991) anlägger ett institutionellt per
spektiv på polisorganisation och konstaterar med hjälp aven
mängd exempel att den genomsyras av den institutionella omvärl
den. De menar att polisorganisationen är i så hög grad institutiona
liserad, att frågor om effektivitet och resultat hamnar i bakgrunden
och att det är problematiskt-att dra gränser mellan omgivning och
organisation. Enligt Maguire tillförde Reiss (1992) mycket till den
teoretiska diskussionen om polisorganisationen i en artikel kallad
"Police organisation in the twentieth century". Reiss diskuterar bl.a.
utvecklingen av polisorganisationen i USA, där en förändring är att
de civilanställdas andel ökar. Traditionellt var alla anställda edsvur
na poliser, men allt eftersom kraven på ny teknik och administrativ
kapacitet ökat började civila anställas. I New York fanns det t.ex. 17
0/0 civilanställda 1978 och tio år senare hade andelen ökat till 26 o/o.

När det gäller svensk forskningslitteratur som direkt diskuterar
polisens organisation och administrativa arbete är den i det närmas
te obefmtlig, men det fmns några avhandlingar på senare år som på
olika sätt behandlar polisen. Dessa avhandlingar är alla inriktade på
poliskultur. Några av dem handlar om kulturer och normer i polis
arbetet medan ett par andra handlar om genusaspekter av poliskul
turen44

• Slutsatsen från genomgål~gen av polislitteraturen är att det

44 I gruppen kultur i polisarbetet finns Gunnar Ekmans avhandling från 1999 där polisens
arbete studeras med hjälp aven etnografisk forskningsmetod. Den teoretiska frågeställ
ningen handlar om i vilken mån olika s.k. polistexter styr poliserna i deras praktiska arbete.
Slutsatsen är att poliserna i väldigt liten utsträckning styrs av texterna utan istället formar
det praktiska arbetet utifrån småpratet dem emellan. En annan avhandling är en etnogra
fisk fåltstudie om polisens arbete där Ann I<.ristin Carlström följde en spaningsgrupp
inom Stockholmspolisen under en period i början av nittiotalet (Carlström 1999). Kjell
Bergman (1990) studerade hur polisens yrkesuppfattning uppstod under 1800-talet och
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saknas forskning som kan h.jälpa mig att besvara mina forsknings
frågor i denna studie.

Administration ifo"rvaltningsorganisationer

I litteraturgenomgången har jag hittills inte skilt på olika slags orga
nisationer. Ett genomgående drag i den generella organisaclonsteo
rin är att teorier gäller för organisationer i allmänhet. De flesta teo
rier har också baserats på studier av industriföretag. Eftersom den
na avhandling innehåller en fallstudie aven förvaltningsorganisa
tion [mns det fog för att ställa sig frågan: Ställs det andra krav på
administrationen i förvaltningsorganisationer än i andra organisa
tioner?

Iden om att administrationen såg olika ut i olika organisationer
slog på allvar igenom i contingencyteorin på sextiotalet. Thompson
m.fl. (1959) hade ju också menat att det utvecklats olika administra
tiva fålt, t.ex. sjukhusadministration, public administration eller bu
siness administration. Detta berodde på att omgivningen förts in
som en viktig variabel för att förstå och förklara organisationsstruk
tur och beteende, och att den såg olika ut för olika slags organisa
tioner. En sådan ide är Mintzbergs (1985) strukturella konfiguratio
ner som diskuterar vilka strukturer som passar bäst i vilka miljöer.
Han menar att maskinbyråkratier och professionsbyråkratier oftast
förekommer i förvaltningen eftersom miljön oftast är stabil och
teknologin känd. Dessa förutsättningar skulle gynna utvecklingen
av organisationer med klara regler och hierarkisk auktoritet, dvs.
byråkratier i den Weberska meningen. I den nyinstitutioneila orga
nisationsteorin fmns iden om att komplexa fragmenterade institu
tionella omgivningar leder till en mer utbyggd administration hos
organisationer (Scott och Meyer 1994). Detta förekommer ofta i
förvaltningsorganisationer eftersom de verkar i sådana miljöer. Det

hur yrkesgruppen strävade efter facklig gemenskap. Den senaste avhandlingen som be
handlar polisens arbete utifrån ett kulturellt perspektiv är Rolf Graners (2004) "Patrulleran
de polisersyrkeskultul'. Två avhandlingar som kommit nyligen behandlar polislrulturens ge
nusaspekter. Cecilia Ases avhandling handlar om hur " ...kvinnokroppenformasfor att bekräfta
och berättiga underordning..." (Ase 2000, s. 19). Susanne Anderssons (2002) avhandling
"Ordnade praktikel' handlar om hur konstruktionen av genus, särskilt maskuliniteter, sam
manvävs med organisatoriska praktiker på två närpolisstationer. En annan avhandling
som inte kan placeras inom poliskulturfältet behandlar polisens arbete med narkotikapro
blemet (I<assman 1998).
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är också typiskt för förvaltningen att de skall leva upp till flera,
ibland inbördes inkonsistenta mål och värderingar. Dessa värde
ringar brukar ofta sammanfattas i att förvaltningsorganisationer
samtidigt skall uppfylla kraven på effektivitet, demokrati och rätts
säkerhet (Lundquist 1994). Ett sätt att hantera detta är att bygga ut
administrationen så att flera mål, värderingar och miljöer samtidigt
kan uppfyllas. Jämför detta resonemang med Lex. Thompson
(1967) om strategiska administrativa buffertar mot omgivningen el
ler Röviks (2000) multistandardorganisation. Sammanfattningsvis
pekar detta på att förvaltningsorganisationer ställs inför fler krav än
andra organisationer och därmed ställs andra krav på administra
tionen.
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Bilaga 2

Antal anställda och andel civilanställda inom polisen samt antal anställda vid RPS 1965-
2003 (Aak)
(Tabellen baseras på uppgifter från årsredovisningar, regleringsbrev, budgetpropositioner,
personalstatistik från RPS personalbyrå och verksamhetsberättelser).

RPS andel av
Totalt Andel polisväsen-

Budgetår anställda Poliser Civila civila Rps dets anställda

1965/66 13800 11700 2100 0,152 230 0,016
1966/67 14030 11747 2283 0,162 284 0,020
1967/68 13800 11944 2333 0,169 324 0,023
1968/69 14750 12289 2461 0,166 339 0,022
1969/70 15219 12688 2531 0,166 363 0,023
1970/71 15634 12986 2648 0,169 388 0,024
1971/72 16077 13371 2706 0,168 514 0,031
1972/73 16307 13571 2736 0,167 531 0,032
1973/74 16938 13980 2958 0,174 551 0,032
1974/75 17489 14380 3109 0,177 576 0,032
1975/76 17858 14776 3082 0,172 639 0,035
1976/77 18473 15110 3363 0,182 640 0,034
1977/78 18990 15480 3510 0,184 631 0,033
1978/79 19266 15606 3660 0,189 618 0,032
1979/80 20524 15742 4782 0,232 617 0,030
1980/81 20745 15850 4895 0,235 616 0,029
1981/82 20741 15850 4891 0,235 616 0,029
1982/83 20659 15850 4809 0,232 613 0,029
1983/84 20734 15922 4812 0,232 612 0,029
1984/85 20740 15927 4813 0,232 665 0,032
1985/86 20797 15952 4845 0,232 672 0,032
1986/87 20774 15927 4847 0,233 690 0,033
1987/88 21153 16305 4848 0,229 691 0,032
1988/89 21196 16305 4891 0,230 692 0,032
1989/90 21000 16000 5000 0,238
1990/91 24000 16700 7300 0,304
1991/92 24000 16700 7300 0,304
1992/93 23857 16319 7538 0,315 562 0,023
1993/94 25502 17806 7696 0,301
1994/95 24421 17294 7127 0,291 561 0,022
1996/97 24202 16600 7602 0,314
1997 21649 16190 5459 0,252 534 0,024
1998 20625 15519 5106 0,247 621 0,030
1999 20789 15381 5408 0,260 866 0,041
2000 21656 15662 5994 0,276 930 0,042
2001 22011 15626 6385 0,290 923 0,041
2002 21820 15465 6355 0,291 941 0,043
2003 21820 15330 6490 0,297 934 0,042
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English summary

This book is about the increasing administrative work in modern
organizations. There is a tendency in modern organizations that
administrative work becomes mote important at all levels in or
ganizations. In the public sector, for example are doctors, nurses,
teachers, lawyers and police officers (to mention some grO"LlpS) do
ing more of administrative work than they did 10-20 years ago.
N ew administrative systems and models are introduced that gener
ate administrative work. At the same time the traditionai adminis
trative personnel such as secretaries are cut down when managers
try to rationalise and make their organisations effective. It's a para
dox that it seems to have become more important to account, au
dit, plan and regulate organizational activities despite that there is
an ambition to minimize the administrative work in organizations.

Administration is not only an empirical phenomenon that at
tracted a lot of attention, but also a theoretical concept. It has been
one of the oldest and most basic ones within otganizatiol~al analy
sis. The field as such was even called "The Science of Administra
tion" in the fltst half of the century. However, administration as
scientific concept seems to have disappeared from the research
agenda when the field changed from "Administrative theory" to
"Organization theory" in the middle of the century. From that time
there has been a growth in new perspectives and theories of or
ganizations. When one enters more deeply in earlier research about
administration and administrative growth it becomes obvious that
administration is a wide and ambiguous concept. There is a lack of
clear defmitions and understanclings of what administration is and
what causes administrative change.

Together this makes it interesting to make an attempt to re
establish administration as a scientific concept, and argue for its
importance in the light of changes in organizations and organiza
tion theory.

The aim of the study is to discuss administrative change in mod
ern organizations and the mare precise research question is; Why
does the administrative work increase in modern organizations? To
be able to answer the research questian two other questions must
be answered, namely what administration is and how it has

327



changed. At fttst the concept of administration must be discussed
to make it clear what to study and what we mean when we speak of
administrative change. Thereafter thete must be an empirical stucly
made of how the administrative work has changed in an organiza
tion.

What is administration?

After a thorough literature review around administration some
themes in the research was outlinecl. The research can be divicled
roughly into three phases with different views on administrative
change. In the classical administrative school of thought (see e.g.
Fayol 1922, Gulick and Urwick 1937) the internal organizational
processes was stressed and the schalars searched for the best way
to design administrative principles. Administrative processes as co
ordination of work and division of labour were important. In the
second phase the environment became an important factor in or
ganizational analysis (see e.g. Lawrence and Lorsch 1967, Thomp
son 1967). Administrative change was looked upon as a strategic
tool to manage different environments. Administrative processes as
leaclership, control and strategy came into focus. The third phase of
research in administrative change is connected to the new institu
tional school of analysis (see e.g. Meyer and Rowan 1977, Powell
and DiMaggio 1990), which see the environment in alarger per
spective. As determinant as the technical environment for the ad
ministrative structure is the institutional environment. Orgaruza
tions have to adapt to cultural norms and thoughts in the society
and to do so tl1ey gain legitimacy. That is important if they want to
attract customers, citizens, clients or suppliers. Administrative
processes that come in focus are management, information and ex
ternal accounting.

These phases and the administrative processes connected to
them can be divided into three different types of administration;
constitutive, rationalizing and legitimatizing. Each type has certain
functions and connections to the work processes in the organiza
tion. There are also different reasons for change in the different
types. Dividing the concept it becomes possible to discuss organ
izational change as changes in different administrative types with
different kind of explanations. However, the division of tl1e con-
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cept of administration are difficult to use in empirical studies be
cause it is abstract and theoretical.

There is a difference in administration as abstract processes and
concrete work procedures. The meanings of administration as
process and activity are usually mixed together. Administration as a
process is abstract and used in a more theoretical sense e.g. man
agement and control. Administration as an activity is more concrete
and is the actual work procedures as typewriting and meetings. The
relation between administration as a process and an activity is that
administrative processes give rise to administrative work (activities).
The division of labour for instance is an administrative process that
can give rise to planning, work description and meetings. The ad
ministrative work connected to the administrative processes can
vary in form al~d amount, and could be the same for different ad
ministrative processes. Meetings for instance are a universal solu
tion for problems of planning, coordination and management.
When using the word administration in common language one of
ten refers to administration as an activity, rather than as a process.

What is suggested in this study is that administration can be di
vided into three different types. These types have in turn three dif
ferent levels of abstraction. Most concrete are the administrative
activities, wmch is the work procedures in the organization. These
activities can be connected to different administrative processes,
whicl~ belong to a type of administration. For example a meeting is
an administrative activity, which can be interpreted as coordination
of work, belonging to the constitutive type of administration.

The empirical stucfy ofthe Swedish policeforce

The empirical case of administration is the Swedish police force.
The strongest reason for studying the police is that they often are
accused of having too much administration and thus being ineffec
tive. There are regularly articles in Swedish newspapers published
about how ineffective the police is and how crime statistics go up.
Another reason is that the police organization is one of the largest
and most important state agencies. There is about 20.000 peoples
employed in the police and the budget is about 11 billions a year,
which approximately make up 10 D/O of both the whole state em
ployment and budget (Statskontoret 2000).
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The empirical case is a longitudinal stucly of the administrative
change in the Swedish police force from 1965 to 2003 divided inta
four periods. In each period the most important administrative
changes are described in same areas such as budgetary work, per
sonnel work, computer work, overall organizing and the police
work.

The conclusion of the study is that there have been a lot of
changes in the administrative work within the police force the latest
three decades and that there has been an administrative growth.

In all areas there have been changes that have resulted in more
administrative activities and assignments. One observation is that
police organization closely reflects the political ambitions and ex
periments in the public sector. These ambitions have often been
presented as administrative reforms or directives from the govern
ment and through the central agency of police.

One large change is the layoffs of administrative personnel be
cause of budget restraints. In Stockholm there were almost 500
people laid off, mainly secretaries, assistants and other administra
tive personnel. The direct effect of this was that polices had to do
what the administrative personnel had made before. Polices had to
write interrogations, distributemail and do traditionai office work.
Another large change is the use of pes. Almost every employee has
a computer of his or her own on the desk.

It seems that when the administrative work is made by campe
tent, well-qualified personnel most people don't see it as admini
stration but something else. Therefore the growth in administrative
work is neglected. It is taken for granted that there must be a more
developed management in the organization. The effect can para
doxically be that the effort to be more effective instead leads to the
opposite because of the increase in administrative work.

The study shows that there has been an administrative growth in
the police organization from 1965 to 2003. Especially the legitimi
tative type of administration has increased during the last two dec
ades.



w~ has the administrative work increased in the Swedish policeforce?

The explanations to the administrative growth in the police organi
zation are that there have been increased possibility, a strong will
and a strong coercion to do administrative work.

The increased possibility has to do with the organizational ca
pacity. When new techniques are developed, new competencies are
recruited and more resources are allocated the administrative work
grows almost naturally. The will consists of actors with ambition to
steer and control the police organization. The most important
group of actors is politicians who try to reform and control. An
other will is the overall norm of how to manage modern organiza
tions. The coercion to do administrative work is the regulations of
different kind, which the police organization must follow. The an
swer to why there is an administrative growth in the police organi
zation is that there are a complex interplay between the three ex
planations of possibility, will and coercion to do administrative
work.

When talking of administrative growth in general there seem to
be an increase in demands on organizations stemming from the in
stitutional environn1el1t. Such demands come e.g. from organiza
tions that perceive their job to inspect and evaluate other organiza
tions, to give them recommendations and advice, to propose cer
tain procedures and practices etc. Power has labelled this tendency
"audit society" (power 1997) while Meyer used the term "rational
ized otherhood" (1996) to characterise it. These auditors and others
consist of rating institutes, international organizations like OECD,
standardisation organizations like ISO and consultants of many
sorts.

The effect of the demands from the institutional environment
on organizations is that administrative work and procedures are
loosely coupled to the care work processes. This phenomenon is a
result of the modern society and is so widespread, not only in the
police organization that it can be called the administration society.
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