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Sammanfattning 
Den svenska polisens arbete är kunskapsintensivt. Organisationen hanterar 
dagligen stora mängder information. Särskilt ordningspoliser har ett stort 
informationsbehov för att kunna agera på lämpligt sätt i olika situationer. 
Handlandet bygger på kännedom om lagrum och föreskrifter, men också 
uppgifter om medborgarna och vetskap om kollegors aktiviteter. Denna kunskap 
kan i stor utsträckning fås genom de informationssystem som finns inom 
organisationen. Ordningspoliser har dock dålig tillgång till dem i fält vilket gör 
att den viktiga koordinationen och dokumentationen av arbetet inte är så effektiv 
som den skulle kunna vara. 
 
Denna uppsats undersöker vilka informationsbehov ordningspoliser har i fält 
samt hur ett mobilt IT-stöd skulle kunna se ut för att stödja detta behov. Vi 
intresserar oss för ordningspolisens arbetssätt och för hur användandet av en 
mobil applikation skulle kunna gå till. Vi diskuterar vilka funktioner och 
resurser som skulle vara lämpliga att ha tillgång till i olika situationer och vilken 
nytta och återverkningar dessa skulle ge på arbetssättet. 
 
Vi har funnit att ordningspolisen har ett stort och varierande informationsbehov, 
samtidigt som spridningen av information är begränsad i verksamheten. Ett 
mobilt IT-stöd skulle kunna öka polismannens kunskap och arbetsmotivation.  
Det finns ett antal informationsresurser som är intressanta att ha tillgång till. 
Användandet påverkas av hur den yttre miljön ser ut samt av arbetsuppgiftens 
karaktär. Särskilt det patrullerande arbetet skulle gagnas av ett mobilt IT-stöd 
och ge patrullerna större möjlighet att agera självständigt. Även arbete på en 
brottsplats skulle kunna effektiviseras genom att en polisman exempelvis får 
stöd och tips på lämpliga lagrum och möjliga åtgärder. 
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1 INLEDNING 
Detta kapitel syftar till att redogöra för uppsatsens syfte samt vår undran och 
frågeställning. Vi kommer även att beskriva undersökningens omfattning och 
avgränsningar, vilken som är dess målgrupp, hur referenser behandlas samt hur 
dispositionen är uppbyggd. 

1.1 Bakgrund 
Mobila teknologier såsom telefoner och bärbara datorer har skapat stor nytta i 
organisationer där arbetet är utspritt över ett geografiskt område. Medan 
intresset för mobil kommunikation och informationsutbyte växer i den 
kommersiella sektorn, har polisen sedan länge använt olika teknologier för detta. 
Telegrafer, tvåvägs-radio och datorer har under lång tid underlättat och förändrat 
sättet på vilket polisen fullgör sina olika sysslor i syfte att skydda allmänheten. 
Speciellt ordningspolisen, den del av verksamheten som allmänheten oftast 
kommer i kontakt med, verkar över stora geografiska områden, med flera sorters 
mobila teknologier som stöd. Arbetsuppgifterna utförs under skilda förhållanden 
i skiftande situationer vilket ställer krav på kunskap och kompetens. 
 
Polisens arbetsuppgifter, i interaktion med allmänheten styrs av föreskrivna 
regler. Dessa regler kräver att arbetet dokumenteras och koordineras med andra 
poliser. För att till exempel kunna hänvisa till ett lagrum vid ett gripande måste 
polismannen ha samlat vissa uppgifter i en föreskriven ordning. Utan 
dokumentation och koordination kan det bli svårt att styrka sina handlingar 
genom det juridiska regelverk som polisens verksamhet vilar på. För att gripa en 
hälare måste polismannen till exempel ställa vissa frågor till denne. I nuläget är 
rutinerna för dokumentation tidskrävande och tar dyrbar tid från tjänstgöringen i 
fält (Holgersson 2001, 2005; RRV 2000) och en del poliser är inte motiverade 
att göra ingripanden just på grund av detta (Holgersson 2001, 2005). 
 
Mobil teknologi kan användas i många situationer av det polisiära arbetet och 
har potential att förändra hur koordination och dokumentation utförs. Flera 
utredningar (Povey 2001; Agrawal, Rao och Sanders 2003; Holgersson 2005, 
2001) visar att användandet av mobil teknologi ger bättre informerade och 
underrättade poliser som kan dokumentera sitt arbete och koordinera resurser 
och aktiviteter på ett effektivare sätt. I Storbritannien har polismyndigheten fått 
stora anslag för att höja IT-användningen. Utvecklingen har fått namnet e-
policing, och syftar till att öka spridningen och fördelningen av information och 
kunskap bland ordningspoliser genom mobil IT. (Povey 2001) I Sverige höjs allt 
fler röster för att utrusta polisen med mobil informationsteknologi (Lindquist 
2006). 
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Med större kunskap och snabbare rutiner skulle polisen kunna ge allmänheten 
bättre service. Tillgången på information medför dock inte per automatik en 
effektivare verksamhet. Det räcker inte bara med en tekniskt avancerad 
applikation utan också förståelse för den enskilde polismannens behov för att 
mobil informationsteknologi ska kunna utformas och användas på ett 
meningsfullt sätt. 

1.2 Problemdiskussion 
Den kommersiella sektorn är ofta först med att ta till sig och använda ny 
teknologi. Informationsteknologin har inte varit något undantag. Allt fler företag 
börjar också använda den mobilt för att hämta och skicka information. 
Myndigheter har historiskt sett ofta varit sena med att implementera och 
använda ny teknologi. Vår uppfattning är att polismyndigheten inte är något 
undantag. Det finns mycket att vinna på ett utökat användande. Poliser i fält och 
i synnerhet ordningspoliser kan ha stor nytta av mobila tjänster i form av 
exempelvis handdatorer.   
 
En mobil applikation följer med användaren hela tiden. Därmed behöver den 
anpassas till många arbetsuppgifter för många olika situationer. Det uppstår en 
balansgång mellan vilka arbetsuppgifter som ska omformas och vilka som ska 
lämnas orörda såsom de utförs sedan tidigare. Funktionaliteten måste vara ”rätt”, 
alltså grundad i en förståelse av användarens skiftande behov. Flera 
undersökningar visar på en utmaning i att förstå behoven hos mobila användare 
(Kakihara & Sörensen 2002, Kristoffersen 1998, Pica & Sörensen 2004). 
 
Hos ordningspolisens arbetsuppgifter finns ett stort behov av att ta emot och 
hantera information. En polisman behöver koordinera och dokumentera sitt 
arbete i stor utsträckning. Samtidigt varierar arbetsplats och arbetsuppgifter mer 
än i många andra yrken. Detta ställer krav på verktygen de använder att vara 
flexibla och anpassade efter arbetsuppgiften. Förståelse för arbetsuppgiften och i 
vilken miljö den utförs är grundläggande för en lyckad användning.  
 
Motivation och förmåga i kombination med yttre faktorer har betydelse för 
arbetsprestationen (Mitchell & Larson 1987). Holgersson (2005) menar att IT-
system fyller en viktig funktion för att påverka dessa faktorer (figur 1). Vi tror 
att ordningspoliser har en särskilt stor nytta av mobila IT-stöd. Med dem kan en 
polisman få tillgång till information som är relevant för arbetsuppgifterna och 
därmed lättare ta beslut om lämpligt agerande samt generellt höja sin kunskap 
om verksamheten. 
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Figur 1 - IT-system påverkan på motivation och verksamhetskunskap  
(Holgersson 2005, sid 136) 

 
Utifrån ovanstående resonemang vill vi i denna uppsats därför undersöka hur 
arbetsgången ser ut hos ordningspolisens sysslor. Denna grundläggande 
förståelse för arbetet är en förutsättning för fortsatt undersökande. Vi undrar 
vidare vilket informationsbehov ordningspoliserna har när de arbetar i fält. Hur 
behovet ser ut i olika situationer, vad de behöver veta och när de behöver veta 
det. Detta leder oss vidare till att fundera kring hur ett mobilt IT-stöd skulle 
kunna utformas och användas. Med denna kunskap kan vi diskutera kring hur 
arbetsprocesserna kan effektiviseras. 

1.3 Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka vilka informationsbehov ordningspoliser har i 
fält och utifrån det diskutera hur mobil IT kan användas för att stödja dessa 
behov. Detta ger kunskap om hur IT kan effektivisera koordination och 
dokumentation av arbetet samt höja en polismans kunskap om agerande i olika 
situationer.  
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1.4 Frågeställningar 
Utifrån ovanstående resonemang har vi formulerat följande frågeställningar: 
 
Huvudsaklig frågeställning 

• Vilket informationsbehov har ordningspoliser i fält och hur kan detta 
behov stödjas av mobil IT? 

 
För att precisera och konkretisera huvudfrågeställningen bryter vi ned den i 
delfrågeställningar.  
 
Delfrågeställningar 

• Vilka är ordningspolisens arbetsuppgifter och på vilket sätt genomförs de? 
Med denna sorts kunskap får vi förståelse för vilken inverkan IT-stöd kan 
få på arbetet. 

 
• Vilken typ av information är ordningspolisen i behov av? Vad behöver de 

veta och när behöver de veta det? Denna förståelse gör det möjligt att 
diskutera den mobila applikationens utformning.  

 
• På vilket sätt skulle mobil IT kunna stödja behoven? Med kunskap om 

arbetssätt och informationsbehov kan vi diskutera funktionalitet och 
resursåtkomst i applikationen, när och i vilken form olika typer av 
information ska vara tillgänglig. 

1.5 Omfattning och avgränsningar 
Polisens arbetsfält är brett och innehåller ett flertal arbetsuppgifter. Vi avgränsar 
oss till att undersöka ordningspolisens arbete på fältet och till viss del på 
polisstationen. Med fältet menar vi patrullering (planlös bevakning av ett 
område utan en specifik uppgift), arbetsuppgifter på väg till en incident, vid en 
incident och arbete efter en incident.  
 
Vi kommer inte att studera extraordinära händelser som rymningar från 
anstalter, barrikaderingar eller gisslansituationer. Vi kommer inte att specificera 
systemets funktionalitet utifrån någon särskild teknisk plattform eller ta hänsyn 
till säkerhetsmässiga aspekter. Vi tar heller inte upp några ekonomiska 
förutsättningar. Avgränsningarna illustreras i figur 2. 
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Figur 2 - Uppsatsens avgränsningar 

1.6 Målgrupp 
De primära intressenterna är handledare, opponenter samt kurskamrater i vår 
utbildning. Även anställda inom polisen kan vara intresserade av resultatet. 
Vidare ser vi studenter inom informatikämnet, forskare med intresse för mobila 
system och företag eller organisationer som använder eller är intresserade av att 
använda mobila system som möjliga intressenter. 

1.7 Disposition  
Kapitel 1 – Inledning redogör för vårt undersökningsområde. Vi beskriver syfte 
och frågeställning, omfattning och avgränsningar samt målgrupp och 
disposition. 
 
Kapitel 2 – Metod innehåller beskrivning av undersökningens genomförande 
samt vilka typer av kunskap som vi tror kommer att produceras. Utifrån 
frågeställning och undersökningsområde redogör vi sedan för tidigare kunskap 
och teorier på området. 
 
Kapitel 3 – Teori utgör det teoretiska material som vi funnit lämpligt att spegla 
mot empiri och frågeställningar. Centralt är hur kommunikation och arbete 
utförs i mobila situationer med stöd av IT. Vi redogör även för så kallade expert- 
och beslutstödssystem. I slutet av kapitlet beskriver vi den referensram som vi 
tar med som verktyg för kommande analys och diskussion. 
 
Kapitel 4 – Fallstudie beskriver resultatet av vår empiriska fallstudie. 
 
I kapitel 5 – Analys och diskussion ställs empiri mot teori och vi diskuterar 
likheter och skillnader samt spekulerar kring hur IT kan förändra polisens 
arbetssätt. 
 
Kapitel 6 – Slutsatser sammanfattar våra resultat.  
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I kapitel 7 - Avslutning reflekterar vi över vad vi ser som relevanta aspekter av 
vår studie och ger förslag på framtida forskning. 
 
Vi har strävat efter att använda svenska ord av engelska uttryck i uppsatsen, men 
har behållit de engelska förebilderna när vi inte har funnit någon passande 
översättning. I figur 3 illustreras rapportens uppbyggnad. 
 

 
 

Figur 3 - Uppsatsens disposition 
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2 METOD 
Detta kapitel redogör för uppsatsens och undersökningens utformning. Vi 
identifierar och klassificerar kunskapsbehov, beskriver olika metodteorier, 
intervjuformer och kunskapsteorier. Vi beskriver sedan vad dessa begrepp 
spelar för roll i vår undersökning samt redogör mer detaljerat för det praktiska 
genomförandet.  

2.1 Vetenskapsteori  
Kunskapsteori innehåller två i grunden olika vetenskapsteoretiska plattformar; 
positivism och hermeneutik. De två synsätten är utgångspunkter för kvantitativ 
respektive kvalitativ metodteori. Den kvantitativa metodteorin utgår från den 
positivistiska vetenskapsteorin och riktar in sig på hur man mäter olika 
företeelser och sambandet mellan dem. Den kvalitativa metodteorin utgår 
däremot från tolkning och förståelse. Det är också det den hermeneutiska 
vetenskapsteorin bygger på, hur man når fram till förståelse och hur människor 
upplever sig själva och sin situation (Thurén 1999). Hermeneutiska teorier 
hjälper oss att förstå individers och grupper av individers livsvärld. Den 
förståelse som sådana teorier förmedlar hjälper oss att förklara varför en 
människa eller en grupp av individer handlar som de gör i vissa situationer. 
Hermeneutik är alltså en förståelseinriktad forskningsansats där tolkning utgör 
den huvudsakliga forskningsmetoden. Dock kan positivistiska inslag ingå i 
forskningsmetoden, exempelvis genom att individer intervjuas om fenomen som 
har mätts på kvantitativ väg. (Lundahl & Skärvad 1999) 
 
Till skillnad från positivismen söks inom hermeneutiken inga absoluta 
sanningar. Forskningsfrågor som kan omformuleras i termer av "vad betyder 
det?" lämpar sig ofta för en hermeneutisk forskningsansats. Vi människor 
använder likväl alltid, mer eller mindre medvetet, tolkningar för att orientera oss 
i tillvaron. Den hermeneutiska inställningen karaktäriseras således av en 
öppenhet inför nya tolkningsobjekt och en vilja att ifrågasätta den egna 
förförståelsen. (Gunnarsson 2002) Positivismen anser sig ha en lösning på 
sanningsproblemet, det vill säga om det finns en absolut sanning eller inte. Om 
man skulle rensa bort allt man tror sig veta men som man egentligen inte säkert 
vet får man kvar en liten kärna av säker kunskap, eller hårda fakta. På denna 
säkra grund går det sedan att bygga upp vetenskapen. (Thurén 1999) En 
positivist menar att enbart det som går att iaktta är och bör vara objekt för 
vetenskapen och att de vetenskapliga utsagorna måste kunna verifieras med 
empiriska data. (Lundahl & Skärvad 1999) 
 
Det kvalitativa synsättet bygger på att man försöker ta reda på hur individerna 
upplever, tolkar och uppfattar sin omgivning. Detta gör att vi som undersökare 
måste försöka tolka och tyda beteenden och handlingar med hjälp av olika 
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teorier. Grundläggande för det hermeneutiska perspektivet är att studera vad 
människor sagt, tänkt, gjort och skrivit. Syftet är att förstå motiv, betydelse och 
innebörd utifrån användarens synsätt. Vidare så går det inte enligt 
hermeneutiken att närma sig ett fenomen utan att ha en uppfattning om det, en 
uppfattning som också färgar vår bild av det. Detta kallas förförståelse och är 
viktig att synliggöra för läsaren så att denna kan bilda sig en mening om hur 
förförståelsen har påverkat vår tolkning och arbetssätt. Vid kvalitativa studier är 
det viktigt att forskaren är öppen för att omformulera problemställning, 
angreppssätt och metoder under arbetets gång. (Lundahl & Skärvad 1999)  
 
Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod då det passar bäst för våra 
frågeställningar. Vi anser att den kvalitativa metoden intervju fungerar väl för att 
beskriva och förstå hur ordningspolisen arbetar. De data vi huvudsakligen söker 
karaktäriseras av åsikter, tyckande och uppfattningar. Vi undersöker hur de 
intervjuade uppfattar sin arbetssituation och vilka behov de anser sig ha. 
 
Då vi har valt att använda oss av det kvalitativa perspektivet, väljer vi samtidigt 
att undersöka verkligheten på det sätt som vi ser den. Enligt Backman (1998) 
innebär det kvalitativa perspektivet att forskaren betraktar den omgivande 
verkligheten som subjektiv. Verkligheten är därmed en individuell konstruktion 
som beror på vilka sociala och kulturella uppfattningar de inblandade har. 
Forskaren undersöker hur en individ upplever, tolkar och strukturerar sin 
omgivande verklighet i relation till tidigare kunskaper och erfarenheter. (ibid) Vi 
har undersökt hur respondenterna uppfattar och tolkar det sätt de arbetar på och 
har därmed antagit den subjektiva bild som de beskriver under intervjuerna. 
 
Vi har ett hermeneutiskt perspektiv eftersom vi som kunskapare kommer att 
tolka verksamheten och försöka förstå dess processer. Vi är medvetna om att 
den förförståelse vi har (se avsnitt 2.6) färgar och påverkar utformningen av 
undersökningen. Vi försöker förstå de intervjuades syn på det problemområde vi 
har definierat och de data vi samlar in baseras därmed på individers tolkningar 
av situationen och är inte några absoluta sanningar. Därmed ser vi kunskap på 
ett hermeneutiskt vis. 

2.2 Kunskapsstrategi och forskningsansats 
I vetenskapsteorin är en av forskarens uppgifter att producera teorier som ger en 
så korrekt kunskapsbild om verkligheten som möjligt. För att åstadkomma detta 
består forskarens arbete av att relatera teori och verklighet. Forskaren har 
möjligheten att använda sig av tre alternativa förfaranden att göra detta på; 
induktion, deduktion och abduktion. (Patel & Davidson 2003) 
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Vid induktion dras det allmänna, generella slutsatser utifrån empiriska fakta. Det 
går aldrig att vara helt säker på att en induktiv slutledning är sann, då det 
empiriska materialet sällan är fullständigt och induktiva slutledningar grundade 
på enorma material kan ändå visa sig vara felaktiga. Ett exempel på en sådan 
sanning som länge ansågs vara giltig överallt och i alla tider är ”om man släpper 
ett föremål, ramlar det neråt”, vilket vi idag vet inte gäller om man befinner sig i 
tyngdlöst tillstånd (Thurén 1991). Med induktion går det med andra ord att 
komma fram till större eller mindre sannolikhet, men aldrig att uppnå 
hundraprocentig säkerhet. Deduktion innebär å andra sidan att man drar en 
logisk slutsats som betraktas som giltig om den är logiskt sammanhängande. 
Den behöver för den skull inte nödvändigtvis vara sann i den meningen att den 
överensstämmer med verkligheten. Skillnaden mellan induktion och deduktion 
är att det vid induktion trots allt finns en teoretisk möjlighet att resonemangen 
kullkastas av erfarenheten. (ibid) 
 
Abduktion är en kombination av induktion och deduktion. Det innebär att 
forskaren utifrån ett enskilt fall formulerar ett hypotetiskt mönster som kan 
förklara det enskilda fallet. Arbetsförfarandet kan delas in i två steg där 
forskaren i första steget arbetar induktivt och i andra steget arbetar deduktivt. En 
fördel med denna form av arbetssätt är att forskaren inte blir låst vilket kan bli 
fallet om forskaren arbetar strikt induktivt och deduktivt. Det finns en risk att 
forskaren omedvetet väljer ett studieobjekt utifrån tidigare erfarenheter och 
dessutom formulerar en teori som exkluderar alternativa tolkningar. Är inte 
forskare tillräckligt vidsynta riskerar de att den hypotetiska teorin verifieras i 
abduktionens deduktiva fas. (Patel & Davidson 2003) Abduktion utgår ofta från 
empiri och kan därefter kombineras med teori för att analysera empirin. Vid 
abduktionsprocessen växlar forskaren mellan empiri och teori och de båda 
omtolkas successivt och belyser varandra. (Alvesson & Sköldberg 1994)  
 
För att skapa oss en tydligare bild och förståelse kring området vi studerar så 
började vi med att använda oss av teorier. Vi utgår från vår insamlade teori när 
vi samlar in det empiriska materialet. Stauss & Corbin (1998) ser en fara i att 
teorin blir alltför styrande för forskaren och att denne då låser sig till teorin och 
inte ser nya fenomen i forskningssituationen. För att undvika att teorin ska styra 
för mycket har vi efter utförda intervjuer återgått till den teoretiska delen och 
vidareutvecklat den.  
 
Med hjälp av teorin och den förförståelse som vi kontinuerligt anskaffar oss 
analyserar vi den insamlade datan. Vår kunskap växer fram genom växelverkan 
mellan teoretiska och empiriska studier. Med andra ord har vi använt oss av 
både induktion och deduktion i och med att vi drar slutsatser som är grundade 
både på empiri och teori. Därmed anser vi att vårt arbetssätt kan sägas vara 
abduktivt. 
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Kunskapsbidrag 
För att identifiera vilken typ av kunskap vi utvecklar under studien och vad den 
ska användas till är det lämpligt att göra en kunskapskaraktärisering. Följande 
kunskapstyper har vi identifierat som aktuella för vårt arbete utifrån Goldkuhls 
(1998) metod. 
 
Kategoriell kunskap - Innan vi kan börja avgränsa och bestämma övriga 
kunskapstyper måste vi först begreppsliggöra fenomen i miljön vi studerar. 
Detta innebär att dela in världen i olika kategorier av företeelser och begrepp. I 
vårt arbete definierar vi till exempel begreppen mobila system, användare och 
informationsbehov.  
 
Klassificerande kunskap - Systemet och dess användande eller bruk kan delas in 
i olika kategorier. Dessa kan i sin tur delas in i underkategorier. Med så kallad 
begreppssystematik kan man identifiera, namnge, avgränsa och relatera olika 
underkategorier till varandra. Klassificerande kunskap strukturerar världen i 
olika nivåskilda kategorier. Detta kräver att man hittar lämpliga egenskaper som 
kan vara klassindelande. Att utveckla klassificerande kunskap innebär ofta en 
växelverkan mellan empiriskt och konceptuellt arbete. I denna text utgår vi dock 
endast ifrån konceptuellt arbete. I undersökningen klassificerar vi det mobila 
systemet som lämpat för vissa typer av arbetsuppgifter och aktiviteter utifrån 
systemets syfte.  
 
Deskriptiv eller egenskapsbestämmande kunskap - Detta är kunskap som 
beskriver egenskaper hos en studerad företeelse. Den kan både vara kvalitativ 
och kvantitativ, vilket den också är i vår undersökning. Vi studerar till exempel 
vilka arbetsuppgifter systemet kan komma att stödja samt hur systemet kan 
påverka arbetssätt och rutiner. 
 
Karaktäriserande kunskap - Kunskapen är även karaktäriserande, det vill säga vi 
hittar symboliska innebörder och betydelser av både yttre och inre företeelser i 
miljön vi studerar. De presumtiva användarna av systemet ger sin syn på 
innebörden av olika begrepp de använder sig av i arbetet. 
 
Kunskap som kritik - Vi utvecklar kunskap som innebär en kritisk granskning 
och ett ifrågasättande av vissa företeelser. Sådan kunskap utgörs ofta av en 
argumentation som ifrågasätter det legitima eller hållbara hos något. 
Genomgående i uppsatsen argumenterar vi för en ökad användning av 
informationsteknologi och ifrågasätter varför det i nuläget inte används i någon 
större utsträckning. 
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Kunskap om det möjliga – Vi diskuterar och skissar på hur teknologi kan 
användas i framtiden. Denna kunskap är inte av förutsägande karaktär, som 
bygger på tidigare antaganden, utan mer nyskapande och framtidsinriktad, om 
det nya tänkbara som inte gjorts tidigare. Mobila applikationer som stöd för 
arbete har inte undersökts i någon större omfattning inom den svenska polisen. 
Vi ger förslag på hur teknologi skulle kunna användas inom ett relativt nytt 
område och på ett nytt sätt. 
 
Kunskapsstrategi 
Vårt arbete syftar till att ha en i huvudsak explorativ ansats, då vi inriktar oss på 
ett visst område för att förbättra vår kunskap om det. Vi undersöker hur 
någonting som inte har gjorts i någon större utsträckning tidigare kan 
genomföras. Resultatet av vårt arbete vill även medverka till en förändring i det 
aktuella studieområdet, vilket gör att det faller under begreppet aktionsforskning 
(Goldkuhl 1998). I aktionsforskning integreras kunskap och handling i syfte att 
pröva vad som kan vara en bättre praktik. Genom att bland annat observera, 
reflektera, diskutera och föreslå kan forskaren utforska studieområdet och bättre 
förstå förändringars påverkan. (Cronholm & Goldkuhl 2004) 
 
Vidare kan vår strategi sägas vara egenskapsbestämmande, klassificerande samt 
utredande. Egenskapsbestämmande och klassificerande därför att vi kommer att 
dela in ordningspolisernas arbete i moment och typer utifrån karaktäristika. 
Innehållet och användandet av den mobila lösningen kommer vidare att 
kategoriseras och klassificeras. Dessa kunskapstyper anser vi inte ha någon klar 
koppling till en särskild datainsamlingsmetod eftersom de ligger till grund för 
övriga kunskapstyper. Då vi undersöker hur ett kommande system skulle kunna 
se ut, vilken funktionalitet som är lämplig utifrån de behov användarna har anser 
vi att arbetet kan sägas ha en utredande karaktär.  

2.3 Datainsamlingsmetod 
De insamlingsmetoder vi valt att använda oss av är intervjuer och observationer, 
eftersom vi söker svar på hur individer uppfattar fenomen i sin omgivning och 
hur de ser på arbetsmetoder och arbetsuppgifter. För att få reda på hur en person 
uppfattar en företeelse kan frågor ställas. Detta kallas intervju och kan fungera 
som en metod för systematisk datainsamling. (Lantz 1993) 

2.3.1 Intervjuformer 
Intervjuer finns i ett antal olika utföranden, vanligen uppdelade efter grad av 
standardisering. En vanlig indelning är standardiserade, semistandardiserade 
samt ostandardiserade intervjuer.  
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Standardiserade intervjuer följer ett på förhand definierat mönster där varje 
intervjuperson tillfrågas samma saker i samma ordning. Detta för att minska 
intervjuarens påverkan men även för att öka möjligheterna till kvantitativ 
bearbetning av svaren. En nackdel med denna intervjuform är dock att den inte 
lämnar något utrymme för följdfrågor och därmed hämmar chanserna till djup i 
undersökningen, men lämpar sig bra till hårda data. Den ostandardiserade 
intervjun söker istället mjuka data och förståelse kring hur intervjupersonen 
upplever sin situation och sin omgivning. Frågorna följer inte lika hårt en 
förutbestämd struktur utan kan omformuleras och kompletteras med följdfrågor. 
Följaktligen är denna intervjuform lämplig för kvalitativa undersökningar. Ett 
mellanting mellan dessa två är den semistandardiserade intervjuformen. Vid 
semistandardiserade intervjuer ställs visserligen samma frågor till alla 
intervjupersoner men utrymme finns för följdfrågor och djupare utveckling av 
svaren.  
 
En annan uppdelning av intervjun kan göras efter graden av struktur; 
strukturerade eller fria intervjuer. I en högt strukturerad intervju ställs både 
frågor och följdfrågor i en på förhand fastställd ordning. På förhand finns ett 
ungefärligt målområde definierat som man söker svar på. Den fria intervjun är 
däremot mindre målinriktad och mer personinriktad. Ofta används 
dialogutvecklande frågor som uppmuntrar intervjupersonen till att utveckla och 
fördjupa svaren. (Lundahl & Skärvad 1999) 
 
Stefan Holgersson, polis och filosofie doktor i informatik vid Linköpings 
universitet som introducerade oss till ämnet, gav oss en inledande bild av 
problematiken och miljön vi studerar. Då vi vet relativt lite om 
undersökningsområdet sedan tidigare och vi har en utredande ansats har vi valt 
att använda oss av den fria, semistandardiserade intervjuformen. Detta gör att vi 
kan ställa följdfrågor och fördjupa oss i de områden vi anser vara intressanta. Då 
det är första gången vi empiriskt studerar miljön kan vi med detta sätt känna oss 
fram och omformulera frågor utifrån vad intervjupersonen säger och göra en 
tätare koppling till frågeställningen. Våra intervjufrågor har fokus på: 
 

• hur arbetsgången för ordningspolisen ser ut på fältet i nuläget och vilken 
information de har tillgång till samt 

• hur ordningspolisen vill att arbetsgången på fältet ska se ut i framtiden 
och vilken information de vill ha tillgång till. 

 
Vi tar först reda på hur ordningspolisen går till väga när de arbetar på fältet. När 
vi har samlat in hur de ser på nuläget ställer vi frågor om hur de ser på möjliga 
framtida förändringar. Vi använder oss av öppna frågor så mycket det går för att 
undvika att styra respondenterna samt för att låta dem tala fritt om saker vi som 
intervjuare inte har tänkt på men som kan vara intressanta för undersökningen.  
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Efter det inledande samtalet med Stefan Holgersson fick vi tillräckligt med 
information för att skapa ett frågeformulär som vi sedan använde vid resterande 
intervjuer. Ett frågeformulär är enligt Lantz (1993) en skriftlig förteckning över 
intervjuns frågeområden, ordnade i den följd som frågorna ska ställas, och ska 
fungera som ett stöd under intervjun. Vi har båda två medverkat vid alla 
intervjuer. För att se till att respondenternas åsikter och värderingar återges så 
mycket som möjligt i sin ursprungliga form har vi spelat in intervjuerna. Att 
spela in intervjuerna har både för- och nackdelar anser Lantz (1993). Det blir 
lättare att genomföra databearbetningen och det blir också enklare att i efterhand 
analysera intervjun. En annan fördel är att intervjuns tillförlitlighet kan öka. 
Men det finns också en nackdel; att respondenten kan finna situationen mer 
obekväm och därmed bli mer förtegen. Vi anser att fördelarna överväger 
nackdelarna. Vi tror att poliserna vi har intervjuat är vana vid att samtal och 
konversationer spelas in och att de därför inte störs av att vi spelar in 
intervjuerna. 

2.3.2 Val av intervjupersoner 
De personer på polismyndigheten som kan tänkas använda systemet är förstås 
lämpliga som huvudsaklig empirisk källa i kunskapsutvecklingen. Vi kom fram 
till att ett krav på intervjupersonerna är vana av att arbeta i fält, men för den 
sakens skull ingen särskilt lång erfarenhet. En åldersspridning tror vi ger en bra 
fördelning av erfarenhet och därmed olika kunskaps- och informationsbehov. I 
övrigt hade vi inga särskilda krav än att de skulle vara just ordningspoliser  
 
Utifrån vår kontakt med Stefan Holgersson identifierade vi ett fem stycken 
ordningspoliser i Linköping, Norrköping och Stockholm. Polis 1 och 2 är båda i 
femtioårsåldern och har jobbat som poliser i cirka 20 år. Deras arbete består av 
sedvanliga arbetsuppgifter men även förberedelse för kriminaltekniska 
undersökningar på en brottsplats. Polis 3 är runt 30 år och har jobbat som polis i 
knappt två år och ägnar sig åt typiska arbetsuppgifter. Polis 4 är drygt 30, har 
jobbat i cirka 5 år och är verksam som närpolis i en förort. Polis 5 har varit 
verksam som ordningspolis på ett flertal polisstationer, men även forskat kring 
polisarbete. 

2.3.3  Observation 
Då vi utöver intervjuer också har observerat polisiärt arbete är det lämpligt att 
diskutera denna insamlingsform. Då en observatör är närvarande i en speciell 
social situation är det rimligt att observatören genom sin närvaro påverkar de 
studerade personerna och deras sätt att tänka och agera. Enligt kvantitativ 
metodteori ska man därför försöka hitta metoder som gör att studieobjektet inte 
påverkas av observatören. Detta är inte möjligt och heller inte önskvärt att uppnå 
vid många situationer. För att kunna observera måste observatören bli en del av 
det sociala system som ska observeras. Graden av hur deltagande observatören 
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är kan variera från mycket intensiv interaktion till helt obefintlig interaktion. Om 
den eller de personer som ska observeras är fullt informerade om att de ska 
observeras kallas detta en öppen eller omaskerad observation. Motsatsen är en 
dold eller maskerad observation. (Lundahl & Skärvad 1999) Det skulle 
förmodligen ta lång tid innan vi skulle bli en del av det sociala system som 
ordningspoliserna ingår i. Även om vi försöker att undvika att påverka de 
studerades handlingar och tankeverksamhet utmärker vi oss som deltagande 
observatörer genom vårt civila språkbruk och vår klädstil. Vi har inte tid eller 
möjlighet att bli en del av systemet och väljer därför att genomföra en öppen 
observation. Vi är medvetna om att vår medverkan därmed kan påverka de 
studerades handlingar.  
 
Vi utförde en observation i Stockholm under den så kallade Reclaim the city-
demonstrationen den 1 maj 2006. Vi fick då en inblick i arbetsuppgifter och 
kommunikationen i fält. Vi är medvetna om att en demonstration inte hör till 
polisens vardagliga arbete, men vi såg ändå tillfället som en möjlighet att få en 
förståelse för det generella tillvägagångssättet och förhållanden i fält. Vi tror inte 
att vår närvaro påverkade de studerade. Mijlön var så pass öppen och polisen 
observerades av många andra utöver oss själva. 

2.3.4 Fallstudie 
Med fallstudie menas en undersökning som endast berör ett eller ett fåtal fall 
som studeras detaljerat och ur flera dimensioner. Ett fall är ett begrepp som 
innefattar mycket och kan exempelvis vara en individ, en incident, eller en 
verksamhet. Fallstudier används ofta till att formulera hypoteser, utveckla 
teorier, pröva teorier och exemplifiera och illustrera. Ett vanligt 
användningsområde för en fallstudie är att undersöka fenomen på djupet och i 
sitt sammanhang. Fallstudier är ofta användbara när forskningsfrågan innehåller 
begrepp som hur och varför. Utifrån undersökningens syfte skiljer man vanligen 
mellan explorativa, beskrivande, förklarande, diagnostiska och utvärderande 
undersökningar (Lundahl & Skärvad 1999): 
 

• Explorativa undersökningar avser undersökningar som syftar till problem-
formuleringar som ofta är uttryckta i hypoteser. Vidare syftar 
undersökningen till att orientera utredaren i utredningens frågeställning 
och att berätta för utredaren vad som redan tidigare är känt i ämnet. Den 
ska också komma fram till en preciserad och sammanhängande 
undersökningsplan där frågeställningar, syfte, metoder för datainsamling 
och analys med mera ingår. 
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• Beskrivande (deskriptiva) undersökningar kan variera mycket från en 
undersökning till en annan. De kan till exempel handla om att beskriva 
arbetsmiljön på statistiska centralbyrån, hur riksdagen fungerar eller den 
sociala gemenskapen i ett bostadsområde.  

 
• Förklarande undersökningar syftar till att besvara frågan varför och 

genomförs ofta genom att statistiskt pröva så kallade hypoteser. Exempel 
på hypoteser är om det finns något samband mellan hög marknadsandel 
och hög lönsamhet eller om det finns något samband mellan rökning och 
lungcancer. 

 
• Diagnostiska undersökningar syftar till att upptäcka orsaken bakom ett 

visst fenomen som till exempel: varför upptas vilda strejker, varför 
sjunker lönsamheten och varför är personalomsättningen så hög. En 
diagnostisk undersökning är vanligen fokuserad på att finna lösningar på 
problem. 

 
• Utvärderande undersökningar syftar för det mesta på att mäta effekterna 

av en speciell åtgärd som till exempel effekterna av lagstiftning, en 
förändrad organisation eller en ny pedagogisk metod.  

 
Vår undersökning kan kategoriseras som en fallstudie eftersom den är av 
kvalitativ karaktär och bygger på kvalitativa metoder eller av en kombination av 
dessa och kvantitativa. Vidare kan den benämnas vara beskrivande eftersom vi 
undersöker hur arbetsrutinerna ser ut hos ordningspolisen och vilka 
arbetsuppgifter som kan komma att stödjas av systemet. Därtill är den 
teoriprövande då vi dessutom ställer teori mot empiriskt material. 

2.3.5 Metodtriangulering 
I många fall kan det vara bra att arbeta med flera kompletterande metoder, så 
kallad metodtriangulering, vilket ger en allsidig och mer nyanserad bild av det 
som studeras. Vid triangulering använder sig forskaren av mer än en metod eller 
en teoretisk eller empirisk datakälla vid studiet av sociala företeelser. (Bryman 
2001) Trianguleringen rör data, observationer, teori och metoder. Med den går 
det att uppnå en form av kontroll av kvalitativa data. Genom att ringa in 
frågeställningen från flera olika håll ökar tillförlitligheten. (Svenning 1996) I vår 
undersökning har vi samlat in kvantitativ data i form av att studera teori, 
officiella dokument och texter på webbplatser. Kvalitativ data inhämtar vi i form 
av intervjuer och genom att observera ordningspolisens arbete. Sammantaget 
använder vi alltså flera metoder. 
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2.4 Källkritik 
Vid insamlande av data finns det olika typer att ta del av. Primärdata är material 
som utredaren själv insamlat och sekundärdata är material som samlats in av 
andra. Vad gäller primärdata måste en bedömning av svarsförmåga och 
svarsvillighet från respondenten göras. Om det rör sig om subjektiva data vilket 
innebär upplysningar om en persons egna känslor, attityder, förväntningar och 
beteenden, så är det självklart att respondenten har förstahandskunskaper om 
dessa förhållanden. Rör det sig om samma förhållanden hos andra personer är 
respondentens möjligheter att känna till det sanna svaret betydligt mindre. 
(Befring 1994) Följande förhållanden till felkällor (Jensen 1995) finns bland 
annat att ta hänsyn till: 
 

• Dolda motiv: Dessa kan påverka en persons vilja att återge sin uppfattning 
av en situation. Anser respondenten exempelvis att han kan få fördelar 
genom att ge vissa upplysningar som framställer honom i en bra dager?  

• Barriärer mot spontanitet: Är de upplysningar man söker exempelvis så 
känsliga att de kan framställa andra i dålig dager? 

• Inställsamhet: Vill intervjupersonen behaga intervjuaren? 
• Personliga känslor: Finns det mycket personliga faktorer som påverkar 

eller förvränger respondentens känslor?  
• Kultur: Finns det kulturella skillnader som kan påverka respondentens 

upplysningar?  
 
Om det rör sig om objektiva data vilket innebär data som refererar till händelser 
som faktiskt inträffat och som respondenten har kännedom om, så finns det 
anledningar till varför sådana incidenter inte behöver vara korrekt återgivna 
(Jensen 1995):  
 

• Överseende med detaljer: Respondenten kanske inte minns vad han 
faktiskt observerade eller i varje fall inte minns de exakta detaljerna. 
Istället rapporterar han om vad han tror hände. 

• Selektiv perception: Respondenten rapporterar så noggrant han kan men 
han ger en förvrängd bild av händelsen. 

• Omedvetna förändringar: Respondenten ändrar sin uppfattning av 
situationen på grund av ett emotionellt behov av att anpassa den till sitt 
eget perspektiv. Exempelvis kan sakernas verkliga tillstånd vara så 
obehagliga för respondenten att han måste skydda sig mot dessa genom 
att erkänna dem. 

• Intentionella förändringar: Respondenten förvränger medvetet de faktiska 
händelserna av en eller annan anledning. 

 



   Kapitel 2 Metod 

 17     

Vid utnyttjande av sekundärdata är det viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt. 
Med sekundärdata avses data och information som finns dokumenterat om ett 
speciellt fenomen men som inte är insamlat för den egna undersökningen. Risker 
med källor som bygger på sekundärdata är att de kan vara partiska, vinklade, 
ofullständiga eller göra tveksamma urval. Källor brukar benämnas som antingen 
förstahandskällor eller andrahandskällor. Förstahandskällor bygger inte på 
någon tidigare källa, till skillnad från andrahandskällor. Om flera olika 
berättande källor som är oberoende av varandra återger samma berättelse ökar 
naturligtvis sannolikheten med det faktiska händelseförloppet. (Lundahl & 
Skärvad 1999) Befring (1994) menar att olika tillvägagångssätt bör nyttjas när 
sekundärdata ska användas. För det första bör yrkesrelevant och professionellt 
baserad information användas för att förhöja validitet och reliabilitet (se avsnitt 
2.5). För det andra bör man alltid ta hänsyn till för vilka syften data har samlats 
in. Frågeställningar kan vara ”hur har upplysningar samlats in?”, ”hur har det 
skrivits ned?” och ”vilka felkällor kan vi räkna med?”. För det tredje bör 
uppmärksamhet riktas mot regionala och lokala avvikelser. (ibid) 
 
Vi har vid beskrivningen av de fenomen vi tar upp försökt att söka och redogöra 
för flera källor för att visa på olika perspektiv. Vi har även försökt hitta källor 
som är så relevanta, trovärdiga och användbara som möjligt utifrån vår 
frågeställning samt att ställa oss kritiska till materialet. Urvalet skedde utifrån 
sökningar i biblioteksdatabaser, rekommendationer från handledare och lärare 
på institutionen samt genom att undersöka referenslitteratur som använts i 
uppsatser med liknande ämne och frågeställningar som de vi har. Vi kan inte 
garantera att våra respondenter inte vill förvränga information så att det passar 
dem men vi ser ingen anledning till varför de skulle vilja det. 

2.5 Metodkritik  
Med hjälp av begreppen validitet och reliabilitet kan undersökningens 
trovärdighet bedömas. Hög validitet innebär att det som avses att undersökas 
också undersöks, medan hög reliabilitet betyder att undersökningen genomförs 
på ett tillförlitligt sätt. Av detta resonemang framgår att reliabilitet är en 
förutsättning för validitet. (Lundahl & Skärvad 1982) Begreppen validitet och 
reliabilitet gällde från början enbart kvantitativa undersökningar men har på 
senare tid även börjat användas i kvalitativa undersökningar. (Gunnarson 2002) 
Det finns dock skilda meningar om och hur dessa begrepp ska användas i 
kvalitativ forskning (Bryman 2002). Validitet handlar om att mäta det som är 
relevant i sammanhanget. När kvalitativa undersökningar görs handlar däremot 
validiteten om undersökarens förmåga att kommunicera hur 
undersökningsprocessen påverkar kunskapens giltighet. Frågor som ställs är hur 
datainsamlingen har gjorts och hur analys och urval har gått till. Många forskare 
anser att validitetsfrågan, det vill säga om mätningen egentligen mäter det som 
avsetts att mäta, inte är så viktig inom den kvalitativa forskningen. Mason menar 
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att validitet handlar om vad som har observerats, identifierats eller mätts. 
(Gunnarson 2002) Under undersökningens gång kommer vi så gott det går att 
försöka att arbeta fördomslöst och förutsättningslöst. Då våra frågeställningar 
har en utredande ansats och vi använder semistrukturerade frågor anser vi att 
empiriinsamlingens validitet kan komma att förändras över den tid vi ändrar 
fokusområde och efterhand söker oss fram till problematik och uppfattningar. 
 
Reliabilitet inom kvantitativa undersökningar behandlar pålitlighet, 
överensstämmelse och även följdriktigheten hos ett mått, det vill säga hur pass 
pålitligt måttet och därmed även undersökningen är. Inom den kvalitativa 
forskningen får detta begrepp delvis en annan betydelse. Reliabilitet handlar om 
undersökningens pålitlighet, att mäta på ett tillförlitligt sätt. I en kvalitativ 
undersökning skulle detta kunna betyda att en bandspelare av funktionsduglig 
kvalitet används under en intervju så att det efteråt enkelt går att höra vad som 
sagts i intervjun, att frågor ställs på ett korrekt sätt samt att intervjuaren och den 
intervjuade har en liknande uppfattning om vad som diskuteras. Undersökarens 
förmåga att göra observationer och beskriva dess förförståelse påverkar också 
reliabiliteten. (Bryman 2002)  
 
Det insamlingsverktyget vi kommer att använda oss av under intervjuerna är en 
bandspelare. Detta skulle kunna påverka de intervjuade negativt, då de kan 
känna sig hämmade av att deras åsikter och tankar spelas in. Vi anser dock att 
fördelarna, i form av möjlighet till mer korrekt återgivning av svaren samt större 
möjlighet till uppföljning och förklaringar samt fördjupad diskussion under 
intervjun väger över. Efter genomförd empiriinsamling kommer vi att analysera 
materialet utifrån valt teoretiskt perspektiv. Vi håller öppet för möjligheten att 
följa upp intervjuerna med ytterligare frågor via e-post eller telefon för att täcka 
in frågor som eventuellt uppkommer efter empiriinsamlingen.  

2.6 Förförståelse 
Vi avslutar metodkapitlet med att diskutera förförståelse-begreppet. Alla 
människor har en allomfattande föreställningsram som innehåller ett antal 
omedvetna eller medvetna antaganden om hur verkligheten är konstruerad. Våra 
undersökningsfrågor kan komma att präglas av de tidigare erfarenheter och den 
förförståelse vi har av informationssystem i allmänhet. Under utformningen av 
frågorna finns det risk för att de blir ledande och därav producerar skeva resultat 
som en produkt av förförståelsen. (Lundahl & Skärvad 1999) Vår erfarenhet, 
bild eller förförståelse av undersökningsområdet kan påverka vår studie och vår 
kunskapsutveckling både positivt och negativt. Positivt i den mening att vi själva 
har de väsentliga förkunskaper som behövs för att veta hur ett system fungerar 
och används och kan därmed göra en initial tolkning av fenomenet för att kunna 
påbörja undersökandet. Negativt då vi glömmer att uttala det som anses 
självklart ur vår synvinkel.  
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Vi inser att vi har erfarenhetsmässiga begränsningar av mobilitet inom IT. De 
intervjuades åsikter och svar kommer att bli viktiga för våra resultat och 
slutsatser. Vi är medvetna om att slutresultatet kan påverkas av vår förförståelse 
och att vi därmed kan komma att utveckla felaktig kunskap, men strävar efter att 
förhålla oss så objektiva som möjligt till kunskapsutvecklingen och hoppas att 
detta också framgår i texten.  
 
Vår syn på studieområdet är att vi tror att en del av ordningspolisernas 
arbetsuppgifter är ineffektiva och tidskrävande, exempelvis att hämta 
information om lagrum eller att göra en anmälan. Vi förmodar också att dessa 
mer administrativa aktiviteter kan uppfattas ganska negativt av poliserna då det 
tar tid från övriga arbetsuppgifter. Då de är återkommande vardagssysslor tror vi 
också att de kan upplevas som monotona. Anledningarna till att 
polismyndigheten inte har gått över till en större grad av IT-mobilitet tror vi är 
ovetskap om vinsterna med användandet. Detta verkar vara vanligare hos den 
äldre generationen än hos den yngre. Generellt tror vi att allt fler företag och 
organisationer väljer att använda olika typer av mobila system som stöd för 
arbetsuppgifterna och för att kunna jobba effektivare. Vi tror också att dessa 
system är och kommer att vara en viktig del i deras IT-verksamhet.  
 
Det är första gången vi studerar hur arbete kan utföras med stöd av mobil IT. 
Vår erfarenhet av mobila informationssystem bygger på individuellt användande 
med hjälp av telefoner och handdatorer, och alltså inte den typen av samverkan 
av arbetsuppgifter som vår frågeställning kretsar kring. Efter en längre tids 
universitets- eller högskolestudier kan vi sägas ha med oss ett akademiskt 
synsätt till undersökningen. Vår förförståelse av informationssystem i allmänhet 
är uppbyggd kring ett långvarigt datorintresse - vi är båda vana vid datorer och 
använder dem ofta under studier, arbete och fritid. Stora system där många 
användares aktiviteter samverkar har vi dock mindre vana av. Vi ser att 
systemen, oavsett typ och syfte, har en självklar roll i en mellanstor eller större 
verksamhet och tror att mobil IT kan fylla en stor och nyttig funktion i en 
verksamhet som polisens. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel redogör vi för teorier som knyter an till våra frågeställningar och 
vårt studieområde.  

3.1 Arbete under rörelse 
En stor del av ordningspolisens arbete sker i rörelse; på väg till en brottsplats, på 
väg från en brottsplats eller under allmänt patrullerande utan något särskilt mål. 
Vi undersöker därför teorier kring rörelse och arbete under rörelse. 
 
Kristoffersen (1998) kallar den typ av rörlighet som karaktäriserar en 
arbetsuppgift eller aktivitet för modalitet. Denna kan vara stationär eller mobil.  
Den stationära görs på en fast plats utan rörelse. Mobilt arbete kan däremot delas 
in i fem modaliteter. Det stationära och gående arbetet finns på eller runt en fix 
position, exempelvis arbete vid en kontorsplats. Att vara gående kan innebära att 
gå till en medarbetares arbetsplats, till kopiatorn eller till fikarummet.  
(Kristoffersen 1998) 
 
Det resande arbetet pågår under färd i fordon, exempelvis bil eller tåg. Denna 
modalitet påverkas av hur länge resan pågår, vilket i sin tur influerar hur pass 
mycket stöd användaren behöver. Typen av färdsätt påverkar också användande 
– en bil kan erbjuda ett visst sorts stöd, skilt från det i ett tåg eller flygplan. 
Andra faktorer under resande är avstånd och vilken sorts aktivitet som utförs. I 
den besökande modaliteten sker arbete på ett särskilt ställe under en avgränsad 
period. Längden på besöket eller hur ofta det görs spelar in i utformningen av 
stödet, samt hur deltagarna arbetar tillsammans inom modaliteten. Här är det 
också lämpligt att stödja och integrera flera olika sorters verktyg, exempelvis 
databaser, textredigerare och kollaborativa system (system som stödjer olika 
former av samarbetande aktiviteter). (Kristoffersen 1998) 
 
I det vandrande arbetet rör sig användaren mellan flera olika punkter utifrån en 
checklista eller miljöns geografiska utformning. Den viktigaste faktorn för att 
stödja vandrande är var det sker; hemma i en bekant miljö eller hos kunden i en 
okänd miljö. De tre huvudmodaliteterna och deras inbördes relation illustreras i 
figur 4. (Kristoffersen 1998) 
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Figur 4 - Tre modaliteter 
(Kristoffersen 1998, sid 31) 

 
Nuldén (2005) kompletterar Kristoffersens resonemang med modaliteter 
lämpliga för polisarbete; resa till en incident (såsom ett brott), resa från en 
incident till en annan incident samt generell patrullering utan någon särskilt 
resmål.  
 
Olika teknologier är lämpliga för olika rörelsetyper. Vid resor behövs någon 
form av mobil eller portabel enhet för att vara nåbar. En pendlare som sitter på 
tåget till arbetet behöver till exempel en mobiltelefon (mobil enhet) eller en 
bärbar dator (portabel enhet) för att kunna använda Internet. En person som 
vandrar har ganska svårt att använda en bärbar dator men kan använda en 
mobiltelefon. En person som är på besök kan ha tillgång till både mobila, 
portabla och stationära enheter. Tabell 1 visar vilka tekniker som är tillgängliga 
utifrån sättet att vara mobil. (Dahlbom 2000) 

 
Tabell 1 - Lämpliga tekniker för olika rörelsetyper  

(Dahlbom 2000 sid 14) 
 

 Mobil enhet Portabel enhet Stationär enhet 

Vandrande X   

Resande X X  

Besökande X X X 

 

3.2 Information och kommunikation 
Som mobila användare finns ett stort behov hos polispatrullerna av att skicka 
och ta emot information. Vad är då information? All information kan sägas 
försöka förmedla ett budskap - från en individ till en annan, alltså det som 
brukar kallas enkelriktad kommunikation. (Enquist 1992) Information kan sägas 
syfta till att öka förståelsen mellan handling och resultat hos anställda inom en 
organisation, samt att ge mening och motiv för handlingar. Får de berörda ta del 
av en större mängd information visar de större medvetenhet och förståelse för 
den. (Peterson & Peterson 1992) Information kännetecknas av att den är 
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enkelriktad, ett speciellt budskap med ett bestämt innehåll ska nå en mottagares 
medvetande och där åstadkomma något. Med informationen vill sändaren 
påverka mottagaren på något sätt. (Peterson & Peterson 1992) 
Informationsprocessen, hur ett budskap går från sändare till mottagare, 
illustreras i figur 5. (Sachs 1976)  
 

 
 

Figur 5 - Informationsprocessen  
(Sachs 1976, sid 14) 

 
I vårt studieområde sänds information förstås inte bara åt ett håll. En polisman 
måste få ett gensvar på det som skickas. Till skillnad från information är 
kommunikation dubbelriktad, med andra ord ett sätt att påverka genom utbyte av 
information. För att benämna något som kommunikation krävs någon form av 
gensvar eller reaktion med anledning av den information som påbörjats. Syftet 
med kommunikation är att skapa förutsättningar för en dialog mellan sändare 
och mottagare. (Wiio 1976) Kommunikation ska ske i lagom mängd i en 
organisation, varken för lite eller för mycket. På vilket sätt kommunikationen 
sker samt mängden kommunikation är i många fall avgörande för om sändaren 
når fram med det avsedda budskapet till mottagaren. (Kessler, Undy & Heron 
2004) I kommunikationsprocessen skickar en sändare ett budskap till en 
mottagare. (Palm & Windahl 1989) Den här processen uppstår inte av sig självt 
utan något slags motiv krävs hos både sändare och mottagare (Wiio 1976). 
Enligt Palm och Windahl (1989) består kommunikationsprocessen av sex olika 
verktyg där varje enskilt verktyg är lika viktigt för att processen ska fungera 
(figur 6). En sändare skickar ett meddelande som innehåller ett budskap till en 
viss mottagare med hjälp av ett medium. Meddelandet åstadkommer en effekt, 
som sändaren tar del av genom återkoppling eller feedback. (ibid) 
 
 

 
 

Figur 6 - Kommunikationsprocessen  
(Palm & Windahl 1989, sid 9) 
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Olika medier används för att förmedla information. De vanligaste är muntliga 
och skriftliga, dessutom kan elektroniken ses som en informationskanal som till 
exempel foto och film. (Sachs 1976)  
 
Det finns självklara fördelar med ett muntligt medium; möjligheten att ställa 
direkta frågor och att kunna förtydliga oklarheter är stora. Muntlig information 
har samtidigt sina begränsningar. Det kan vara svårt för en mottagare att lagra 
all viktig information som ges av sändaren och risken att väsentlig information 
glöms bort är stor och än större om den dessutom ska vidarebefordras. (Sachs 
1976) 
 
Om fakta ska förmedlas är skrift ett tydligt och effektivt medieval. (Sachs 1976) 
Risken för feltolkningar och missförstånd är liten då mottagaren har möjlighet 
att återgå till källan för att söka bekräftelse, men detta förutsätter naturligtvis att 
texten är korrekt skriven från början. Innehållet ändras inte heller när samma 
information ska förmedlas i flera steg som kan vara fallet vid muntlig 
information. (ibid) Även skriftlig information har också sina begränsningar; 
möjligheten till dialog är obefintlig och informationen kan lättare läggas åt sidan 
och därmed inte nå mottagaren (Peterson & Peterson 1992). Elektroniska 
överföringsformer är ofta lämpliga för information som ska förmedlas snabbt. 
(Sachs 1976)  
 
Om inte ”rätt” kommunikationsmedium används ökar risken för missförstånd, 
att inte sammanhanget i vilken informationen ingår tydliggörs, att informationen 
aldrig når fram till mottagaren eller att den kommer fram för sent och då saknar 
betydelse. (Erikson 1994) 
 
IT har underlättat möjligheterna att sända meddelande i form av text, bilder och 
ljud till en person eller flera samtidigt med en i stort sett obegränsad möjlighet 
till lagring. Det har blivit lättare för mottagaren att välja om denne vill ta del av 
meddelandet direkt eller senare, var någonstans denne vill läsa dem, på skärm 
eller på papper (Strid 1999). Strid (ibid) menar att IT-användning medför 
följande fördelar för en organisation: 
 

• Snabbhet  
• Pris 
• Samtidighet 
• Smidig arkivering 

• Möjlighet att skicka filer 
• Rumsoberoende 
• Kvalitet 
• Tidsoberoende 
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IT är en stor hjälp vid kommunikation men ska samtidigt jämföras med andra 
överföringssätt som alla har sina fördelar respektive nackdelar. Det är viktigt att 
se till vilka effekter användandet av olika medium får på kommunikationen, 
vilken informationsfunktion mediet innehar. För att exempelvis skapa en god 
relation och social kontakt med en person är muntlig konversationen att föredra 
framför e-post. Är det däremot en situation där ett snabbt svar krävs vid en 
pressad situation kan e-post vara att föredra. Strid (ibid) illustrerar funktioner 
hos olika överföringssätt (tabell 2) och han påpekar att man bör fundera över 
valet av överföringssätt för varje enskilt meddelande för sig. 
 

Tabell 2 - Funktioner hos olika överföringssätt 
 (Strid, 1999, sid 89)  

 
 Muntlig 

 
Pappersburen Elektronisk 

Tidsåtgång 
 

Långsam Mycket långsam Snabb 

Förståelse 
 

Problem med  
stora grupper 

Problem med  
språk och 
referensram 

Fysiska och vanemässiga 
med långa texter 
dessutom problem med 
språk och referensram 

Tillgänglighet 
 

God God med  
personlig distribution 

Problem med  
kunskap och innehav 
 

Informations- 
funktion 
 

Mycket god social 
funktion 

God social- och  
informationsmässig 
funktion 

Mindre god social 
funktion, mycket 
god informations- 
mässig funktion 

 

3.3 Virtualiet 
Som vi beskrivit tidigare är verktyg och medier användbara för att skicka 
information. Verktygen förmedlar det vi vill säga och har blivit en självklar del i 
vår interaktion med varandra. Vardagligt arbete kan sägas vara en blandning av 
förmedlad och icke-förmedlad interaktion, mellan användande av IT och samtal 
ansikte mot ansikte. Den förmedlande interaktionen möjliggör användande av 
olika sorters symboler, bilder och data. Med hjälp av dessa går det att få en 
avlägsen och abstrakt värld att komma nära samt att interagera med människor 
och objekt i den. Det skapas en virtuell, interaktiv värld. (Kakihara & Sörensen 
2002) I begreppet virtualitet ingår enligt Kakihara & Sörensen (ibid) tre 
besläktade dimensioner av mänsklig interaktion; rumslig, temporär och 
kontextuell mobilitet (tabell 3). 
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Rumslig mobilitet 
Rumslig mobilitet utmärker den mest omedelbara aspekten av mobilitet i vårt 
sociala liv och tar inte enbart hänsyn till människors förflyttning i rummet utan 
också den rumsliga rörelsen av objekt och symboler. Stora teknologiska 
framsteg har gjorts som till exempel mobiltelefoni, satellitsänd television och 
övrig data som skickas runt i världen utan några geografiska begränsningar. 
Även rummet i sig kan sägas vara mobilt i somliga fall. Ta till exempel ett 
virtuellt samfund som finns på nätet. Det finns inte på någon egentlig geografisk 
plats utan är helt beroende på deltagarna. (ibid) 
 
Temporär mobilitet 
Den hastiga utvecklingen av mobil informationsteknologi har medfört ett 
minskat behov av att arbeta unikt med en viss person eller grupp under en viss 
tidsperiod. E-post och liknande tekniker har gjort det möjligt att arbeta med flera 
saker samtidigt oberoende av tid och plats. Många arbetsuppgifter kan utföras 
snabbare och på så sätt spara tid.  (ibid) 
 
Kontextuell mobilitet 
När kommunikation sker ansikte mot ansikte med en annan människa är 
kontextuella faktorer som gemensam kulturell bakgrund och en gemensam 
begreppsbild betydelsefulla för förståelsen. Utvecklingen inom mobil 
kommunikation och informationsteknologi har befriat människan från många 
utav dessa kontextuella begränsningar. (Kakihara & Sörensen 2002) 
 

Tabell 3 - Tre dimensioner av mobilitet 
(omarbetad utifrån Kakihara och Sörensen 2002, sid 4) 

 
 
Dimensioner av 
mobilitet 

 
Aspekter av 
interaktion 

 
Utökat perspektiv 

 
Rumslig 

 
- Var 

 
Geografisk förflyttning av, inte 
bara människor, utan även 
föremål, symboler, bilder och 
röster etc. 
 

 
Temporär 
 

 
- När 
 

 
Klocktid/Social tid 

 
Kontextuell 

 
- På vilket sätt 
- Under vilka förhållanden 
- Gentemot vilka aktörer 
 

 
Olika typer av interaktion: 
- Övergående eller permanent 
- Försynt eller påträngande  
- Svaga eller starka sociala 
nätverk 
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Pica och Sörensen (2002) menar att en virtuell värld kan förstås genom att 
studera hur vi kommer i kontakt med den. För detta behöver vi titta på hur den 
ingår i en specifik situation. I situationen samspelar den fysiska och den virtuella 
världen, och är både ett komplement och ett substitut till varandra. Ong (1988) 
menar att begreppet virtualitet skapades i och med uppkomsten av skriven text, 
då vår uppmärksamhet flyttades bort från den naturliga kommunikationen som 
skedde ansikte mot ansikte. I och med detta uppstod modularisering av 
kommunikationen då bara ett eller två sinnen användes istället för alla sex. 
(Kallinikos 1996) För att läsa en text räcker det med att kunna se den. Ett 
telefonsamtal kräver röst- och hörselförmåga. I denna ”onaturliga” interaktion 
går samtidigt tonfall, röst, ansiktsuttryck och kroppshållning inte längre att 
avläsa. På samma gång finns en möjlighet att växla uppmärksamhet mellan den 
virtuella världen och den ”riktiga”, exempelvis att avbryta en ”fysisk” 
interaktion för att besvara ett telefonsamtal. I och med frånvaron av övriga 
sinnen behöver vi inte vara på plats och därmed förloras också stora delar av 
förståelsen av innehåll och kontext till förmån för ett mera precist 
symbolsystem. (Kallinikos 2001) Exempel på olika former av modularisering, 
hur val av medium påverkar förståelsen av meddelandets innebörd illustreras i 
figur 7. 

 
 

Figur 7 - Skiftande innebörder av kommunikation utifrån modularitet 
 

Den fysiska miljön påverkar användandet av mobila applikationer och kan 
stödja interaktionen med det virtuella i olika hög grad. Hur pass lätt det är att 
interagera i en miljö bestäms av omgivningens mobilitet. (Weilenmann 2003) 
Även med god tillgång till teknologi kan den fysiska omgivningen försvåra eller 
omöjliggöra interaktion; höga ljudnivåer kan hindra auditivt stöd, temperatur 
och luftfuktighet påverkar vilken sorts teknik som är brukbar, ljusnivåer kan 
vara svaga, vissa situationer är osäkra eller farliga att vistas i och att röra sig 
mellan olika tidszoner är ytterligare en faktor som spelar in. (Kristoffersen 1998) 
Den fysiska miljön kan alltså förenkla eller försvåra interaktionen med det 
virtuella (Pica & Sörensen 2004).  
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Utöver fysisk miljö existerar även en organisatorisk. Viss problematik kan 
uppstå hos organisationer som är uppdelade eller organisationer i partnerskap 
med andra. En självständig mobil arbetare kan behöva rätta sig efter den andra 
organisationens bestämmelser kring förutsägbarhet och regler. (Kristoffersen 
1998) Här ser vi en koppling till den så kallade administrativa paradoxen 
(Thompson 1967), det vill säga ett slags dilemma hos en organisation kring hur 
mycket medarbetarna måste styras för att bibehålla stabilitet och kontinuitet 
respektive hur mycket medarbetarna kan tillåtas agera på egen hand för att skapa 
flexibilitet och förändring gentemot yttervärlden. Melin (2002) visar på hur IT-
baserade affärssystem blir en del av denna paradox och hjälper till att förmedla 
de krafter som både frigör respektive styr medlemmarna. Hos en organisation 
såsom polisens är medlemmarna av naturen rörliga, vilket enligt paradoxen 
skapar ett behov av att utforma regler och föreskrifter om hur de bör handla. Vi 
återkommer till att diskutera hur mobila IT-stöd skulle kunna stärka 
polispatrullernas självständighet och därmed öka behovet av styrning och 
kontroll. 
 
Utöver miljön styrs användandet, enligt Luff och Heath (1998), också av hur vi 
interagerar med objekt och hur vi ser på dem. Vi byter synsätt på ting omkring 
oss beroende på vad vi använder dem till. Luff och Heath (ibid) ger några 
exempel på hur synen på IT påverkar hur vi interagerar med varandra. På ett 
sjukhus används både elektroniska hjälpmedel tillsammans med papper och 
penna vilket stöder den organisatoriska strukturen, men samtidigt också 
påverkar hur läkare och patienter interagerar med varandra. Studier visar att 
läkaren ställde vissa frågor och patienten svarade på ett visst sätt när papper 
användes och på ett annat sätt när en handdator används. På en byggarbetsplats 
introducerades en handdator, men den förväntade nyttan uteblev då användarna 
såg datorn mer som ett hinder än något som förenklar. Utvecklarna hade 
missförstått användarnas syn på vad som var viktigt i olika situationer. Luff och 
Heath (ibid) menar att det är viktigt att förstå hur användandet av objekt är tätt 
sammanflätat med individers interaktion med andra och aktiviteter med andra. 
Genom att se på de resurser som gör objekt relevanta från ett tillfälle till ett 
annat går det att se hur objektens mobilitet är avgörande för hur kollaborativa 
aktiviteter går till. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att mobilitet möjliggör  
 

� en blandning av virtuella och riktiga världar eller miljöer samt  
� en dekontextualisering och minskad förståelse av informationen som 

utbyts till förmån för ett precist symbolsystem. (Pica & Sörensen 2004) 
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Interaktion med andra kan vara förmedlad eller icke-förmedlad och bygga på 
mobila teknologier eller den aktuella arbetsmiljön (aktörer och objekt i den 
verkliga miljön) (figur 8). Pica och Sörensen (2004) varnar för att det här kan 
uppstå en överhettning av förmedlad och icke-förmedlad interaktion när den 
virtuella och riktiga världen växelverkar. Här uppstår en paradox hos mobilt 
arbete; ju mobilare vi blir, desto mindre kontextuell förståelse uppstår. (ibid)  
 
 

 
 

Figur 8 - Förmedlad och icke-förmedlad interaktion   
utifrån arbetsmiljö och mobil teknologi  

(Pica & Sörensen 2004, sid 3, omarbetad) 
 
 

Människor och system behöver vara i samklang och stödja varandra (Goldkuhl  
& Röstlinger 2005). För att en mobil applikation ska kunna bli effektiv är det 
därför intressant att titta på vilken sorts mobilitet som ska stödjas, och ha i 
åtanke hur applikationen tar uppmärksamhet från den riktiga världen samt hur 
dess uppbyggnad och innehåll styr sättet på vilket vi interagerar med den. Typen 
av mobilitet bestäms av vad det är vi vill utföra, alltså vilken typ av arbete vi 
ägnar oss åt. (Pica & Sörensen 2004) Arbete kan generellt delas in två sorter; ett 
strukturerat och enkelt arbete som innehåller många repetitiva uppgifter eller ett 
ostrukturerat och komplext arbete som inte går att forma och kräver mer 
improvisation (Ciborra 1999, Mathiassen & Stage 1990). 
 
Blandningen av virtuella och riktiga miljöer gör det intressant att titta på arbetets 
relation till miljön omkring. En aktiv relation kan sägas vara en som kräver 
individens uppmärksamhet och är full av detaljer. Den styr hur arbetet utformas, 
exempelvis en tekniker som jobbar vid en telestation, en badvakt på fullsatt 
strand eller en polisman som rör sig i ett kriminellt belastat område. Mobila IT-
stöd har svårt att fungera i dessa miljöer. Rösttjänster är lämpliga. I en passiv 
relation är miljön lugnare, det finns färre detaljer och individen har större 
möjlighet att fokusera på interaktion med den mobila applikationen. (Pica & 
Sörensen 2004) 
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Som vi beskrivit tidigare innehåller den virtuella världen symboler som minskar 
den kontextuella förståelsen. Arbetsuppgiften kan i olika stor utsträckning vara i 
behov av dessa symboler. En strukturerad arbetsuppgift, såsom arbete på en 
sambandscentral, har informationsbehov som återkommer. Interaktionen med en 
mobil applikation går där att förutsäga. Hos en ostrukturerad arbetsuppgift, 
såsom att göra en marknadsanalys, är informationsbehovet mer dynamiskt och 
interaktionen spänner över ett flertal kanaler. Interaktionen är därför svårare att 
förutse. (Pica & Sörensen 2002) Sambandet mellan relationen till den 
omkringliggande miljön och hur interaktion med den mobila interaktionen sker 
illustreras i tabell 4, som innehåller fyra celler i vilka Pica och Sörensen (2004) 
ger exempel på vad som karaktäriserar de olika arbetsformerna. 
 

Tabell 4 - Samband mellan relation till arbetsmiljö och interaktion med mobil 
applikation  

(omarbetad utifrån Pica & Sörensen 2004 sid 10) 
 
 Interaktion med mobil applikation 

Relation till miljö  Strukturerad 
Rutinmässig åtkomst av 

information 

Ostrukturerad  
Tillfällig åtkomst av 

information 
Aktiv 
- interaktion med miljön  

• Högt behov av 
rösttjänster under 
rörelse 

• Lågt behov av 
datatjänster 

• Mer utbyte och mindre 
behandling av 
information 
 

• Begränsad behov av 
mobila tjänster under 
rörelse 

• Mestadels rösttjänster 
• Mestadels fördelning 

och filtrering av 
information 

Passiv 
- interaktion med 
teknologin 

• Hög användning av 
både röst- och 
datatjänster under 
rörelse 

• Behov av flera 
överföringssätt 

• Hög användning av 
rösttjänster 

• Högt behov av filtrering 
av information och 
interaktion 

• Både stationära och 
mobila teknologier  
 

 
Pica och Sörensen (2004) placerar ordningspolisers arbete i cellen 
ostrukturerad/aktiv medan en kriminalteknikers arbete vid en brottsplats passar 
in i cellen strukturerad/passiv. 
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3.4 Expertsystem och beslutsstödssystem 
Som vi konstaterade i inledningen är en ordningspolisens arbetsuppgifter 
varierande. Det finns ett behov av att känna till bästa möjliga agerande i de 
många situationer en polisman kan ställas inför. Vi ser därför att ett lämpligt 
stöd för beslutsfattandet skulle kunna vara så kallade expertsystem eller 
beslutstöds-system. Vi redogör för dessa begrepp. 
 
Det är svårt att ge en standarddefinition av ett expertsystem (ES). Det kan ses 
som ett dataprogram som är designat för att efterlikna en experts 
problemlösningsförmåga (Durkin 1994), ett system som använder ihopsamlad 
mänsklig kunskap i en dator för att lösa ett problem som vanligen kräver 
mänsklig expertis och härmar resonemangsprocessen som experten använder 
(Turban & Aronson 2001). ES syftar till att utföra arbetsuppgifter som bara 
(mänskliga) experter med vana av ämnet annars skulle kunna göra (Rich 1983), 
det tillvaratar mänsklig kunskap inom en specifik domän (expertis) för att lösa 
problem inom domänen. (Turban 1995) 
 
Med tiden har termen beslutsstödssystem (BSS) börjat användas vid sidan av 
expertsystem. Här har stöd till beslutsprocessen större betydelse (Finley 1994). 
Vad som kännetecknar ett beslut är dock inte lätt att definiera. Sprague (1993) 
undersöker tidigare beslutsstödssystem och menar att de karaktäriseras av att 
vara inriktade på att lösa mindre strukturerade problem som är typiska för 
sådana som högre chefer ställs inför samt att de försöker kombinera modeller 
eller analytiska tekniker med traditionella dataåtkomster. Systemen ska 
underlätta användandet av data och modeller för att lösa semistrukturerade eller 
ostrukturerade beslutssituationer (Sprague 1993, Mann & Watson 1984). Ofta är 
problemområdet avgränsat till ett specifikt område där besluten har en 
signifikant betydelse på omgivningen (Hogue 1993). Systemen går att dela in i 
de som kontinuerligt övervakar användares aktiviteter eller de som kräver 
användarens begäran om att få support eller guidning (Kuperman 1999). 
 
En del ser expertsystem och beslutsstödssystem som likvärdiga; ES är en form 
av beslutsstödsverktyg (Awad & Ghaziri, 2004). Andra menar att 
beslutsstödssystem är åtskilt ES och är endast ett stöd för mänskligt handlande - 
inte en ersättare (Keen & Morton 1978).  Likväl, utöver den uppenbara nyttan i 
att vägleda villrådiga användare kan expert- och beslutstödssystem även minska 
antalet och effekten av mänskliga fel, sortera och filtrera information för att 
undvika överbelastning, automatisera rutinmässigt arbete samt sprida riktlinjer 
för hur en arbetsuppgift ska utföras. (van Bemmel et al 1997) Danielsson (2001) 
menar dessutom att ytterligare en viktig faktor är att expertsystem fortlöpande 
utbildar användarna.  
 



Kapitel 3 Teoretisk referensram 
 

32 

Uppbyggnad 
Ett ES innehåller vanligen en kunskapsbas, en inferensmaskin, en 
förklaringsmekanism och ett användargränssnitt. (Finley 1994)  
 
Kunskapsbasen 
Kunskapsbasen innehåller specialiserad kunskap inom problemområdet som har 
tillhandahållits av experten. Den inkluderar fakta om problemet, regler, koncept 
och relationer och är den del av ES som är domänberoende. (ibid) Kunskapen 
kan presenteras som fakta, heuristiska regler (tumregler) för hur resonerande ska 
gå till och som så kallade metaregler (regler om regler) och modeller av 
kunskapsdomänen. (Turban & Aronson 2001). 
 
Inferensmaskinen 
Den beslutande delen av ES är den så kallade inferensmaskinen, vilken 
innehåller metoder för att föra resonemang utifrån kunskapsbasen (Turban & 
Aronson, 2001). Denna del ska efterlikna resonerandet hos experten (Durkin 
1994) och innehåller instruktioner om hur informationen ska organiseras och 
hanteras för att nå fram till slutsatser. Inferensmaskinen kombinerar den fakta 
som matas in med den kunskap som finns i kunskapsbasen och är alltså den del 
av systemet som gör att ES till synes ”tänker” och kan presentera en slutsats. 
Det är också möjligt att de slutsatser som skapas läggs till som ny kunskap i 
kunskapsbasen, att systemet på detta sätt ”lär sig”. (Turban & Aronson 2001)  
 
Det finns flera olika metoder för resonemang för inferensmaskinen; bland annat 
fallbaserat, modellbaserat, deduktivt och induktivt resonemang (Awad & 
Ghaziri 2004).  
 
Vid fallbaserat resonemang används tidigare fall som är lika eller påminner om 
det aktuella fallet. Detta är lämpligt att använda inom områden med många 
tidigare lösta fall, såsom juridik eller sjukvård. Ett problem är dock att hitta fall 
som liknar det aktuella så mycket som möjligt. Ibland kanske det inte finns 
något som passar tillräckligt bra. Fallen kan även vara komplexa och tynga ner 
systemet. Dessutom måste de uppdateras och inte hamna efter utvecklingen 
inom ämnesområdet och därmed bli oanvändbara. (ibid) 
 
Vid modellbaserat resonemang används en modell som jämförelse där indata 
jämförs med olika delar av modellen och slutsatser dras om vad som behöver 
tillföras för att modellen ska bli komplett. Detta passar bra för områden där 
kunskap kan modelleras, mindre bra inom förutsägande områden. (ibid) 
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I det deduktiva resonemanget utnyttjas kända exempel på principer. En 
huvudpremiss används tillsammans med en underpremiss. Till exempel: ”Johan 
äter äpplen”(huvudpremiss), ”Alla som äter äpplen är friska” (underpremiss) och 
”Johan är frisk” (slutsats). I stort sett alla påståenden kan skapas utifrån denna 
argumentationsform. (ibid) 
 
Vid induktiva resonemang dras slutsatser utifrån en uppsättning fakta, från det 
specifika till det generella. Till exempel: ”Alla djur äter” vilket ger att ”alla 
kängurur äter”. Resonemanget är likt deduktion och beräknas från rimliga 
slutsatser, det vill säga då slutsatsen följer utifrån kända fakta men ändå riskerar 
att vara felaktig. (ibid) 
 
Förklaringsmekanismen 
För att användaren ska kunna se och förstå varför systemet ställer en viss fråga 
eller hur den har kommit fram till en viss slutsats utifrån svaren som har matats 
in finns en förklaringsmekanism. (Awad & Ghaziri 2004) Här går att följa 
resonemang fram till slutsats, vilket kan vara användbart för utvecklare men ger 
framför allt en viktig giltighet och tyngd hos systemets argumentation riktat till 
användaren. Mekanismen ger en möjlighet till spårning och transparens där ES 
svarar på en hur-fråga genom att stega genom reglerna tillbaka till slutsatsen. I 
och med detta skapas högre trovärdighet. Skillnaden mellan detta förklaringssätt 
och att be en expert förklara hur denna kommit fram till en slutsats är att 
experten kan svara på följdfrågor i en konversation som är mer interaktiv istället 
för att bara en viss regel redovisas. (Durkin 1994)  
 
Användargränssnittet 
Genom användargränssnittet har användaren tillgång till systemets funktioner. 
Gränssnittet ska vara intuitivt, användaren ska kunna använda systemet utan att 
behöva förstå den bakomliggande strukturen. Ju enklare gränssnitt, desto mindre 
tid och energi går åt till att förstå sig på systemet eller att byta mellan olika 
system. I och med att ES är domänspecifikt och ofta utvecklas för en specifik 
grupp användare utformas gränssnittet ofta inte med standardanvändaren i 
åtanke, då systemet inte är en allmän, bred applikation för en stor marknad. 
(Marakas 2003) 
 
Interaktionen mellan ES och användaren bygger på ett naturligt språkbruk där 
användaren för en konversation med systemet, likt två människor som 
konverserar. Interaktionen är i hög grad interaktiv. Ett viktigt krav på 
gränssnittet är att det ställer frågor. Frågornas utformning avgör hur väl 
användaren förstår vad som efterfrågas. Menyer, textlänkar, grafik eller 
skräddarsydda skärmar kan underlätta frågandet och förståelsen för frågandet. 
Det kan också vara viktigt att låta användaren gå tillbaka och ändra svar till 
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tidigare frågor. Förståelse för användarens krav är därför viktig vid utformning 
av gränssnittet ur detta perspektiv. (Durkin 1994) 
 
Kritik mot ES och BSS 
Det är lätt att förstå att förväntningarna på ES och BSS var och är höga, men den 
möjliga potentialen i systemen, att fungera som verkliga experter med möjlighet 
att förändra verksamhetsområden, har inte uppstått. Huvudorsaken till detta är 
komplexiteten i att förstå, samla in och hantera människans kunskap. (Awad & 
Ghaziri 2004) Den kontext eller det sammanhang i vilken kunskapen ingår i 
måste göras begriplig för användaren. Att flytta kunskapen från en situation till 
en annan gör den generaliserbar, men Danielsson (2001) menar att det har visat 
sig vara svårt att formalisera kunskap på detta sätt, att ta den ur sitt sammanhang 
och fortfarande göra den relevant i andra situationer. Kunskap är inte alltid 
lättillänglig. Att ”utvinna” kunskap från en expert kan vara svårt. Även andra 
nackdelar finns (Turban & Aronson 2001): 
 
• Tillvägagångssätt vid bedömning av olika situationer kan skifta, även om 

slutresultatet kan vara korrekt och likvärdigt lösningarna emellan.  
• Systemanvändarna har kognitiva begränsningar. 
• ES fungerar väl inom en viss kunskapsdomän, desto sämre utanför. 
• De flesta experter har ingen oberoende kontroll som verifierar att deras 

slutsatser är rimliga. 
• Experternas språkbruk kan vara svårbegripligt för utomstående. 
• För att överföra kunskapen till systemen krävs ofta personer med speciell 

kompetens för detta vilket kan göra konstruktionen av ES kostsam. 
• Brist på acceptans och förtroende hos användarna kan göra 

implementeringen misslyckad. 
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3.5 Vår teoretiska referensram 
Utifrån beskrivningen av teori i detta kapitel vill vi begreppsliggöra vår 
teoretiska referensram, det teoretiska synsätt vi tar med oss till kommande 
kapitel och det sätt på vilket vi kommer att använda teorin för att analysera 
empirin.  
 
Generellt ser vi IT-system som en naturlig beståndsdel av den verksamhet i vilka 
de används. På samma gång som användarna påverkar med dem, blir de 
påverkade av dem. Teknologin är inte ett avskilt ting utan ett kontextberoende 
verktyg som får mening genom användarnas handlingar i ett visst sammanhang.  
Vårt syfte med redovisad teori är att ställa den mot ordningspolisens rörliga 
arbetssätt och skiftande informationsbehov. Teorierna kring modaliteter kan 
vara intressant att jämföra med de dynamiska förhållandena i arbetet. Andra 
teorier kretsar kring hur ett budskap kan uppfattas olika beroende på hur det 
framförs. Vi vill med teorierna om virtualitet, passiva och aktiva miljöer samt 
lämpliga överföringsmedium diskutera kring hur information ska presenteras 
och kommuniceras i olika situationer. Även arbetsuppgiften, vad användaren gör 
påverkar hur vi interagerar med och ser på en applikation. Referensramen 
illustreras i figur 9. 
 
 

 
 

Figur 9 - Vår teoretiska referensram 
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4 EMPIRI 
I det här kapitlet återfinns empirin strukturerad utifrån ett antal områden som vi 
ser kopplade till vår frågeställning. Empirin bygger på intervjuer med fem 
ordningspoliser och skedde på polisstationer i Linköping och Norrköping, samt 
på fältobservation i Stockholm. Utifrån intervjuerna, granskning av officiella 
dokument samt sekundärempiri beskriver vi dels hur arbetet ser ut i nuläget och 
dels hur det skulle kunna se ut utifrån de intervjuades förslag samt utifrån 
sekundempirin. 

4.1 Beskrivning av sekundärempiri 
Vi har använt några undersökningar som sekundära empirikällor utöver vår egen 
insamling. För att visa på källornas validitet och trovärdighet beskriver vi nedan 
författarna och innehållet i undersökningarna. 
 
Stefan Holgersson (2005) är filosofie doktor i informationssystemutveckling 
samt arbetar som ordningspolis och har forskat kring polisens arbete och IT-
användning. Vi refererar till hans licentiat- och doktorsavhandlingar vilka i stora 
drag behandlar yrkeskunskap, motivation och IT-system hos polisen. 
 
Urban Nuldén (2004, 2005) är filosofie doktor vid Viktoriainstitutet i Göteborg 
och har under flera år studerat vad som karaktäriserar polisens arbete i fält samt 
hur IT kan utformas för att stöda detta arbete. Hans artiklar beskriver bland 
annat olika dimensioner för att studera mobilt polisarbete. 
 
Daniele Pica och Carsten Sörensen (2005) är båda filosofie doktor vid London 
School of Economics and Political Science respektive Oslo universitet. Den 
artikel vi refererar till undersöker hur mobil teknologi påverkar operativt 
polisarbete, hur teknologin virtualiserar och påverkar interaktion. Studien 
bygger på 250 timmars observation av ordningspolisers och trafikpolisers arbete 
under sju månader. 
 
Katarina Andersson och Peter Andreasson (2002) har i en magisteruppsats 
undersökt hur ronderande väktares arbete kan stödjas av mobil 
informationsteknologi.  
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4.2 Organisation 
Som avstamp för fortsatt diskussion är det intressant att beskriva polisen som 
organisation. Polisen är en statlig verksamhet och har varit så sedan 1965 då 
staten tog över ansvaret för den polisiära verksamheten från kommunerna. 
(Polisen 2006a) Verksamhetens övergripande mål är ”att försäkra den enskilde 
rättstrygghet och rättssäkerhet, förebygga och upptäcka brott samt se till att den 
som har begått brott identifieras och lagförs” (Polisen 2006b).  I 2005 års 
regleringsbrev skriver Regeringen att polisen ska verka för att tillfällena att begå 
brott ska bli färre, att fler brott ska leda till lagföring och att kvaliteten ska höjas 
på brottsutredningsverksamheten samt att de arbetsuppgifter som inte är 
brottsbekämpande ska utföras med utgångspunkt i medborgarens behov, genom 
snabb och enkel tillgång till rätt tjänst samt genom snabb och korrekt 
handläggning, god service och hög tillgänglighet. (Polisen 2005)  
 
Polismyndigheten består av följande delar. (Polisen 2006a) 
 

� Rikspolisstyrelsen  
Rikspolisstyrelsens huvuduppgifter är ”att utöva tillsyn över polisen och 
verka för planmässighet, samordning och rationalisering.” På regeringens 
uppdrag kan även polisverksamhet ledas för att förebygga brott och 
avslöja brott mot rikets säkerhet. Rikspolisstyrelsen bestämmer hur de 
medel som tilldelas Polisen ska fördelas mellan polismyndigheterna. 
Styrelsen leds av rikspolischefen som utses av regeringen.  
 

� Statens Kriminaltekniska Laboratorium 
Beläget i Linköping och arbetar med bevisning åt alla polisdistrikten 

 
� Polismyndigheter 

I vart och ett av Sveriges 21 län finns en självständig polismyndighet som 
består av en ledning (länspolismästare), stab (gemensamma administrativa 
funktioner), länskriminalavdelning samt ordningsavdelning. I den 
sistnämnda ingår olika mindre polisområden eller närpolisområden och 
det är denna del av verksamheten som har den största kontakten med 
allmänheten. Närpolisområdena har egna stationer och bemanning. 
Ordningspolisen innefattar ingripandeverksamheten samt i vissa län även 
trafikpolisen och eventuellt också gränspolisen.  
 
En nämnvärd del av varje polismyndighet är länskommunikations-
centralen (LKC) vilka har hand om all kommunikation med 
ordningspoliserna. Utifrån samtal från allmänheten på larmnumret 112 ger 
telefonisterna uppdrag till poliserna i fält och dirigerar dem i arbetet. 
Prioriteringsordningen är att radio från bilarna kommer först, sedan 
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telefon från bilarna och sist telefonsamtal från allmänheten. I Östergötland 
svarar två personer för Linköping och två för Norrköping. Flera av 
telefonisterna är själva poliser och har likadant beslutsmandat som poliser 
i fält. 

4.3 Incidentdrivet och problemorienterat arbete 
För att bättre förstå arbetssättet och vilka effekter ett mobilt IT-stöd skulle ha på 
det redogör vi för två olika metoder för polisarbete.  
 
Incidentdrivet polisarbete 
Dagens polisarbete är i huvudsak incidentdrivet, det vill säga de flesta aktiviteter 
syftar till att lösa individuella incidenter och inte grupper av incidenter eller 
problem. Arbetssättet har fyra karaktäristiska (Nuldén 2005):  
 
• Arbetet är reaktivt, det vill säga poliser hanterar de brott som redan blivit 

begångna. Att förebygga brott är en mindre del av arbetet. 
 
• Arbetet bygger på information från offer, vittnen och misstänkta. Behovet 

av information är begränsat då målet också är begränsat; att endast lösa det 
aktuella brottet. 

 
• Medlen för att lösa incidenterna bygger på att juridiska processer införlivas 

eller hot om dem. En incident kan lösas utan att någon anhålls, det är hotet 
om anhållan som löser situationen.  

 
• Värdering av arbetet sker med hjälp av statistik. Resultatet är positivt om 

mängden brott är låg eller mängden anhållna är hög. De effektivaste 
poliserna är de som anhåller många eller svarar på många anrop från 
kommunikationscentralen. 

 
Frukten av incidentdrivet arbete är förstås att offer kan hjälpas, kriminella kan 
gripas och medborgare kan dagligen få hjälp på olika sätt. Samtidigt är det 
tidsödande att hantera serviceorienterade förfrågningar och dessa ger sällan 
mätbara resultat. Då liknande incidenter upprepar sig skapas frustration hos 
poliserna. Den ständiga upprepningen gör att det inte ges tid till att lösa orsaken 
till incidenterna. (Nuldén 2005) 
 
Problemorienterat polisarbete 
1993 inleddes närpolisreformen i syfte att förändra polisens arbetssätt till att bli 
mindre reaktivt och mer proaktivt, det vill säga; mer förebyggande arbete för att 
förhindra att brott uppstår istället för att reagera på de som redan begåtts. 
(Polisen 2006a) Arbetssättet syftar till att arbeta bort egenskaper hos 
inblandande människor (förövare, offer och andra), den sociala miljön där 
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människor interagerar med varandra, den fysiska miljön samt det sätt samhället 
hanterar dessa förhållanden. En typ av förhållande kan generera flera olika 
sorters incidenter. Exempelvis kan dåliga sociala och fysiska förhållanden i ett 
bostadsområde skapa rån, vandalism och hotfulla beteenden bland ungdomar - 
incidenter som kommer att fortleva så länge problemet som skapar dem finns 
kvar. (Nuldén 2005) Vid problemorienterat polisarbete ska problemen definieras 
utifrån en samling liknande och återkommande incidenter. Hanteringen av 
problemet kan ske i samverkan med andra aktörer i samhället. (Holgersson 
2005) På polisens webbplats beskrivs det problemorienterade arbetet i följande 
fem steg. (Polisen 2006c) 
 
Problemidentifiering – Fastställande av problemet och dess omfattning.  
 
Kartläggning och analys – Kartläggning av fakta och analys av dessa för att hitta 
uppslag till lösningar.  
 
Åtgärder – Utformning av handlingsplan, gärna i samarbete med allmänheten, 
andra myndigheter, organisationer med flera i syfte att enklare kunna nå ett 
lyckat resultat.  
 
Uppföljning – Uppföljningar bör ofta göras parallellt med det operativa arbetet. 
Här ska förändringar i brottsligheten, attityder och trygghetsproblem registreras. 
Arbetsmetoder och rutiner ska ses över. Sammantaget ska uppföljning ge 
underlag för beslut om ytterligare åtgärder.  
 
Utvärdering – De resultat som registrerats vid uppföljningen jämförs med 
åtgärderna och kostnaderna för dessa. Slutsatserna blir till grund för den fortsatta 
verksamheten. 
 
Synen på problemorienterat arbete och vad det innebär varierade en aning 
mellan de intervjuade. En polis menade att det innebär att befinna sig i 
kriminellt belastade områden eller situationer där brott riskerar att uppstå just för 
att avskräcka, exempelvis att patrullera den på helgerna populära Ågatan i 
Linköping eller att jaga langare vid Valborg. En annan polisman menade att 
ordningspolisers arbete bör sträcka sig till ovan nämnda aktiviteter men inte 
djupare. Det är mer något som närpoliser ska ägna sig åt och skulle störa 
kontinuiteten i ordningspolisernas arbete, menade denne polis. Ytterligare en 
polisman menade att det inte är ordningspolisens uppgift att arbeta 
problemorienterat och syftade på aktiviteter som att prata med skolelever eller 
besöka problematiska områden för att lösa underliggande problem. Denne polis 
menade att det inte är LKC:s uppgift att förse ordningspolisen med jobb. Oavsett 
aktivitet påpekar samtliga dock att det inte är bra att binda upp sig för länge med 
något i väntan på anrop från LKC. Holgersson (2005) anser att det 
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problemorienterade arbetet har haft svårt att få fäste inom organisationen och 
menar att viljan att agera förebyggande ökar hos poliser som upprepade gånger 
stöter på samma sorts problem. 

4.4 Scenario – ett vanligt ärende 
Vi övergår till att beskriva arbetssättet på närmare håll genom ett scenario som 
visar hur ett ärende tas emot och hanteras av ordningspolisen i samarbete med 
länskommunikationscentralen. 
 
Telefonisten på LKC får ett samtal från en person som har sett ett rån.  
 
LKC tar emot många samtal från allmänheten och måste till att börja med 
värdera det som sägs. Ärendena är många - vissa saker är mindre viktiga än 
andra. Det är samtidigt angeläget att få fram så mycket som möjligt från den 
som ringer men filtrera bort det som är irrelevant för polisens arbete.  
 
Utifrån informationen skapar telefonisten sedan en händelserapport i ett system 
kallat STORM med anmälarens namn, vad ärendet gäller etcetera.  
 
Varje rapport får ett eget nummer och en prioritetssiffra mellan 1 och 4, där 1 är 
högsta prioritet och kräver polisassistans och 4 är lägst och inte kräver polisens 
närvaro. Efterhand som telefonisten får reda på mer från allmänheten eller 
poliser i fält uppdateras händelserapporten. I STORM går även att se vad aktiva 
patruller ägnar sig åt för stunden. 
 
En ledig patrull kontaktas via radion och tilldelas uppdraget.  
 
De meddelar att de påbörjar ärendet genom en särskild signal i sin radio till 
STORM eller genom att bara säga det till telefonisten. Patrullens status ändras i 
STORM och i händelserapporten förs det in att de påbörjar ärendet vid det 
aktuella klockslaget. På väg till händelsen har patrullen vanligtvis kontakt med 
telefonisten och informerar sig om ärendets karaktär och vad de har att vänta.  
 
Offret för rånet ringer till LKC och berättar mer om vad som hände.  
 
Ny information om ärendet kan komma in från allmänheten eller andra patruller, 
vilket telefonisten då delger till patrullen och även nedtecknar det i 
händelserapporten. 
 
Rånaren söks en bit bort ifrån platsen och grips tack vare signalements-
beskrivningen från vittnet och offret 
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På plats hanterar poliserna situationen och meddelar under arbetets gång eller 
efteråt sin status till LKC. Efter att det mest akuta i ärendet har hanterats kan 
polismannen behöva delge berörda personer diverse information, så som 
kontaktuppgifter till brottsofferstöd eller hur den aktuella incidenten kan 
förebyggas. 
 
Patrullen beger sig tillbaka till stationen för avrapportering och förhör. 
 
När det mer akuta i ärendet är avklarat kan patrullen välja mellan att åka tillbaka 
till stationen och avrapportera eller att påbörja ett nytt ärende. Detta avgörs 
oftast i samspråk med telefonisten på LKC beroende på hur mycket som behöver 
göras. Vi illustrerar scenariot i figur 10. 
 

 
 

Figur 10 - Scenario 
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4.5  Systembeskrivning 
På polisstationen finns en mängd system med olika syften. Vi beskriver de som 
en ordningspolis oftast kommer i kontakt med. 
 
I programmet Rationell anmälningsrutin (RAR) skrivs anmälningar i form av 
rapporter, vilka sedan fylls på i DurTvå med dokument och information, oftast 
från olika register, så som passbilder, foton, signalement eller annat som är 
relevant för en utredning. Det finns en mängd register; misstänktregister, 
brottsregister, efterlysningsregister, signalementsregister, fingeravtrycksregister, 
centralbrottsspaningsregister, passregister med flera. På stationen finns även 
STORM, det system länskommunikationscentralen använder för att skapa 
händelserapporter samt dirigera och guida poliser i fält. Där går det även att ta 
fram och läsa händelserapporter för att kunna sätta sig in i gamla ärenden.   
 
RAR, DurTvå och andra system har sinsemellan ingen eller väldigt liten 
förbindelse, något de intervjuade efterfrågar mer av och menar att övergången 
mellan programmen tar onödig tid även fast de för det mesta behandlar samma 
aktivitet – att hantera anmälningar. Generellt menar de intervjuade att 
digitaliseringen av arbetet kan förbättras. Vi såg exempel på det omständliga 
arbetet när text och bilder skrevs ut för att skannas in och sedan läggs in i 
lämpligt program. Varje anmälan får en fysisk mapp där alla protokoll och 
blanketter läggs. De digitala förlagorna förstörs. Varje län har samma 
uppsättning system, men liksom inom länen saknas det också kopplingar mellan 
länen. Behövs en uppgift från ett annat län faxas eller mejlas en förfrågan, 
vilken sedan besvaras på samma sätt. Bristen på förbindelse mellan systemen 
upplevdes som negativt.  
 
Mobila system 
Trafikpolisen använder idag en mobil variant av de system som finns på 
stationen kallat MoBasa, där informationen från de interna systemen skickas ut 
till de mobila enheterna via GSM-teknologi. Ursprungligen var MoBasa tänkt att 
användas av tekniker och administratörer som arbetar på distans mot de interna 
systemen. Det behövs en uppkoppling för att systemet ska kunna användas och 
utan täckning är det obrukbart i vissa situationer. Det uppstår även en 
eftersläpning vid textinmatning då allt som skrivs måste uppdateras mot den 
centrala servern. Holgersson (2005) menar att problem med utebliven täckning 
och seg inmatning kan åtgärdas genom att informationen skickas i paket, 
exempelvis som SMS.  
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I Linköping är bara ett par bilar hos trafikpolisen utrustade med MoBasa. De 
intervjuade som har provat systemet upplever det som mestadels positivt och 
undrade varför det inte är mer spritt. Vi har inte kunnat ta reda på kostnaden för 
varje enhet, en polisman trodde att priset ligger mellan 150 000 och 200 000 
kronor.  
 
Utöver MoBasa testas en handdatorprototyp bland några ordningspoliser. Med 
den går att göra anmälningar samt få viss vägledning för arbete i olika 
situationer på en brottsplats. Tanken med prototypen är att den ska stödja ett 
större spektrum av arbetsuppgifter, till skillnad från de många program och 
register som finns på stationen. Valet av teknisk plattform – en handdator – 
speglar inte nödvändigtvis den färdiga produkten. Avsikten är att använda en 
möjlig bas för utveckling och test. Det ska inte finnas ett tvång att använda 
handdatorn. (Holgersson 2005) 
 
Två av de poliser som testar prototypen ser en viss risk att den kan gå sönder om 
den skulle följa med under alla arbetsuppgifter, men konstaterade att ett 
anteckningsblock kan försvinna lika lätt. En annan menade att det lilla 
tangentbordet är svåranvänt. Andersson & Andreasson (2002) fann att en 
handdator skulle vara ett ypperligt verktyg för väktare, en yrkesgrupp som 
liksom poliserna rör sig mycket. Det lilla formatet gör den särskilt lämplig att 
bära med sig. 

4.6 Informationsbehov under fyra modaliteter 
Resterande del av detta kapitel är strukturerat utifrån de informationsbehov och 
arbetsuppgifter som uppstår under olika rörelseformer. Flera av 
ordningspolisens aktiviteter går dock i varandra, exempelvis i övergången från 
patrullerande till arbete på en brottsplats.  

4.6.1 På väg till en incident 
På väg till en brottsplats, så som ett rån eller en vandalisering, får 
ordningspoliserna som nämnts tidigare den mesta informationen från LKC via 
radion. Samtliga intervjuade upplever denna talade information som mycket 
värdefull. Att höra tonfall och uttryck i rösten hos telefonisten gör att de kan få 
en känsla för ärendets allvar. De olika innebörderna ett anrop som ”jag skulle 
behöva hjälp av en bil” kan ha går inte fram genom skrift, menade en polis. En 
spänd röst kan förmedla eftertryck och skärpt uppmärksamhet, medan en lugn 
signalerar en mindre hotfull stämning. En polis uttryckte hur även tystnaden i ett 
samtal kan säga någonting. En annan polis menade att en nackdel med detta är 
att en del telefonister ibland kan få ett stressat röstläge ganska snabbt även om 
incidenten inte är så allvarlig. 
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Vi diskuterade andra överföringssätt så som SMS, men alla intervjuade menade 
att de är för stressade för att läsa text. Telefonisten på LKC som inte deltar i 
arbetet på samma vis kan läsa sig till och förmedla mycket mer än vad de själva 
skulle kunna göra, menade de. ”De är oslagbara när man behöver information 
fort” sa en polisman. På väg i bilen behöver uppmärksamheten bland annat 
riktas på vad som ska göras på plats, på trafiken, på vilken väg man ska ta och 
på var övriga patruller befinner sig. De intervjuade menar att de lärt sig att 
lyssna på LKC medan de ägnar sig åt andra saker. En nackdel med 
röstkommunikationen är att den bygger på att poliserna minns det som sägs. Väl 
framme vid en incident krävs det att polismannen lyssnat och kommer ihåg vad 
telefonisten sa. Uppstår det oklarheter måste LKC kontaktas igen. En polisman 
efterlyste möjligheten att under resan till brottsplatsen kunna lyssna och delta i 
den konversation som LKC har med allmänheten. I nuläget gör telefonisten en 
sammanfattning av vad privatpersonen säger. Polismannen ville själv kunna 
styra samtalet och ställa egna frågor. 

4.6.2 Vid en incident 
Framme vid en brottsplats finns det ett antal åtgärder en polisman ska utföra.  
 
Lagföring 
Brottet ska kunna lagföras, det vill säga; polismannen måste samla in 
information som visar på att ett brott har skett. En misstänkt gärningsman ska 
tillfrågas om denne gör anspråk på beslagtaget gods samt delges misstanke om 
brott. Vid förhör med offer för en misshandel måste det styrkas att smärta har 
framkallats. En fotokonfrontation kan hjälpa till att identifiera en gärningsman. 
DNA-spår kan behöva säkras. Det finns en mängd åtgärder och aktiviteter att 
utföra. 
 
För vissa konkreta lagföringsbehov, men främst för att underlätta efterföljande 
kriminaltekniskt arbete är det viktigt att brottsplatsen inte rörs. I fälthandboken 
(SKL 2002) finns råd om hur man hanterar olika sorters spår som kan vara 
viktiga för en utredning. Boken riktar sig främst till teknisk personal. För 
ordningspoliser syftar den till att informera om vikten av att förste man på plats 
vid ett brott säkrar spår för efterföljande tekniker men fungerar också som hjälp 
för det egna lagföringsarbetet. 
 
Som en del i lagföringen kan ett vittne behöva peka ut en misstänkt 
gärningsman. I nuläget görs detta vanligen genom att vittnet sitter undanskymd i 
en bil och iakttar den misstänkte på håll. Några poliser föreslog att 
vittneskonfrontationen skulle kunna förenklas genom att den misstänkte 
fotograferades och att fotot skickades till den patrull där vittnet finns.  
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Brottsofferstöd 
Förutom att polismannen själv försöker stödja en person som blivit utsatt för 
brott ska information ges om vart den drabbade kan vända sig efter en 
traumatisk upplevelse, såsom rån eller våldtäkt, exempelvis telefonnummer, 
öppettider och kontaktpersoner till brottsofferjour.  
 
Brottsförebyggande åtgärder 
Fortsatt brottslighet ska förebyggas. Det kan handla om att ställa frågor ur ett 
mer långsiktigt perspektiv, att kartlägga orsaker och faktorer med en 
bakomliggande effekt på incidenten. Är det samma gärningsman som vid 
tidigare brott? Är det samma tillvägagångssätt? Stals det liknande saker som 
tidigare?  Polismannen kan också tipsa målsäganden om hur denne själv kan 
förebygga till exempel stölder och inbrott. 
 
Dokumentation 
När polisen gör en tvångsåtgärd mot en medborgare, exempelvis ett gripande, 
ska detta dokumenteras så väl det går. Detta hänger samman med lagföring, men 
görs också i en vidare bemärkelse. Det ska vara möjligt att i efterhand kunna gå 
tillbaka och läsa om vad det var som hände. Några preciserade krav på att eller 
hur dessa aktiviteter ska genomföras finns inte, med undantag för dem som täcks 
av fälthandboken.  
 
Att bli påmind om åtgärderna i samtliga ovan beskrivna situationer är något som 
de intervjuade skulle uppskatta. En polisman menade att det händer att en enkel 
men viktig fråga glöms bort vid exempelvis ett förhör. Holgersson (2005) menar 
att ett mobilt IT-stöd skulle kunna göra stor nytta för att påminna om åtgärder på 
brottsplatsen. Andersson & Andreasson (2002) har i sin studie av väktare funnit 
ett behov av att sprida erfarenheter och kunskap mellan väktare. De fann att en 
kunskapsdatabas skulle vara en bra lösning för detta. 
 
Som synes är polisarbetet på en brottsplats synnerligen beroende av information, 
och särskilt information från lagrumstexter. Det finns ett flertal texter som 
behöver tas i beaktning (figur 11). Att känna till samtliga aktuella lagrum är inte 
alltid möjligt. Utöver kännedom måste polismannen veta hur de ska omsättas till 
handling. Osäkerheten kring detta kan göra att poliser i vissa fall inte vågar 
agera i en situation.  Ett väl fungerande IT-system skulle kunna göra 
informationen mer lättillgänglig. (Holgersson 2005)  
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Figur 11 - Olika perspektiv beträffande tillgängligheten på information 
 (Holgersson, 2005 sid 85) 

 
I nuläget är det upp till den enskilde polisen att få med sig nödvändiga dokument 
i fält. De intervjuade uppgav att de flesta ordningspoliser använder 
egenkomponerade lathundar som kan innehålla allt möjligt. Ofta kortare texter 
om lagrum. Hur fort får en EU-moped köra? Vad gäller när en hund springer in 
och biter grannens katt? Vad betyder siffrorna nedanför trafikmärket? Även 
kontaktuppgifter för olika samhällsfunktioner som sjukhus eller brottsofferjour 
kan vara bra att ha med sig. Variationen på innehållet är stort. En polis vi 
pratade med var bra på tyska och var den som ofta fick tala med tyska turister. 
Han hade därför ett antal tyska fraser och ord nedtecknade. De intervjuade 
uppgav att den personligt utformade lathunden är viktig.  

4.6.3 Efter en incident 
Avrapportering 
Den viktigaste arbetsuppgiften efter ett brott är att avrapportera. Här förs de 
anteckningar som görs i fält in i avrapporteringssystemet RAR på stationen. 
Tiden det tar att avrapportera varierar stort mellan olika typer av brott. En 
misshandel kan i bästa fall ta runt en timma, ett beslag några timmar och en 
våldtäkt flera timmar. En allmän uppfattning är att avrapporteringen är för 
utdragen och tar för mycket tid från arbetet i fält, vilket också Holgersson (2005) 
menar. Några poliser ansåg att administrativa arbetsuppgifter tar den största 
delen av deras arbetstid. Holgersson (2005) uppskattar att 30 procent av 
tjänstgöringstiden går åt till att avrapportera. En polisman menade att den långa 
avrapporteringstiden ibland gör att de undviker att ta upp en anmälan och 
exemplifierade med upptäckten av ett ringa narkotikabrott en fredagskväll. Om 
det är få poliser i tjänst kan de välja att se mellan fingrarna, med vetskapen om 
att de binder upp sig och inte är tillgängliga för andra eventuellt tyngre brott om 
de skulle göra en anmälan. Vid händelserika perioder händer det att 
avrapporteringen jäktas igenom så att de blir tillgängliga för fälttjänstgöring så 
snabbt som möjligt, menade en polis. 
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Helst ska det inte finnas någon övertid för avrapporteringen, alltså; alla ärenden 
ska vara avrapporterade innan passets slut. Detta gör att poliserna ofta försöker 
avsluta påbörjade ärenden i tid så att de hinner avrapportera och inte bygga upp 
en hög med rapporter till slutet av passet. Ändå finns ett stort övertidsuttag. Att 
låta en annan polis fullfölja en rapport är svårt då den mesta informationen finns 
i den avrapporterandes huvud och som anteckningar. Några poliser uppgav att 
LKC känner till behovet av tid för avrapporteringen och därför sällan skickar 
iväg patruller ungefär en timma innan ett pass avslutas om det inte är ett akut 
ärende. Detta medför att det ibland inte kan finns några poliser tillgängliga för 
inkommande ärenden under denna tid. 
 
Alla poliser tyckte att det vore bra om möjligheten fanns att avrapportera ute på 
fältet, men underströk samtidigt att det bör ses som ett sätt av flera att göra det 
på och att ordningspolisen i sådana fall inte ska vara beroende av den mobila 
avrapporteringen. Andersson och Andreasson (2002) menar att ronderande 
väktare, en yrkesgrupp liknande ordningspolisen, kan göra tidsvinster genom att 
skriva rapporter i fält under sina pass. 
 
Reflektion och informationsspridning på stationen 
Pauser och möten med andra kollegor på stationen är viktiga för att kunna 
stressa ner och för att kunna bearbeta och fundera på arbetet. När vi frågade om 
hur det skulle vara om IT möjliggjorde att all tid under ett pass kunde tillbringas 
i fält, utan något behov av att åka tillbaka till stationen för att avrapportera 
svarade en polis: ”vi är inte robotar”. Alla intervjuade poängterade vikten av 
mötet med kollegorna på stationen. En patrull kan där diskutera med varandra 
och med andra patruller hur en situation upplevdes, hur kollegan tänkte och hur 
man kanske borde ha handlat. 
 
En annan fördel med umgänget på stationen är att viktig information kan 
spridas. Till synes vardagliga intryck och upplevelser kan få betydelse för en 
utredning. Någon kanske har sett eller hört något som inte verkade viktigt då, 
men som nu får mening för det en kollega gör. Vidare har alla sina 
intresseområden. Någon är bra på knarkare, en annan på bilar och adresser. Det 
uppstår viktiga synergieffekter menade de intervjuade. En sa ”Den sociala biten 
är extremt viktig i det här jobbet”. Samtidigt kan besöket på stationen dra ut på 
tiden. En behöver gå på toaletten, en annan ska ringa ett samtal och en tredje 
sätter sig och fikar. Att få med gruppen eller patrullen ut igen kan vara ”ett 
projekt som kan ta 15-20 minuter”, uttryckte en polis.  
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4.6.4 Under patrullering 
Holgersson (2005) skriver om vikten av att information presenteras snabbt för 
polisen i fält. Det möjliggör en precisare bedömning av individer, föremål och 
incidenter vilket sparar tid och medför mindre onödigt arbete. 
 
Kontrollera registreringsnummer 
Vid patrullerande finns ofta ett behov av att kunna ta reda på information om en 
bil och dess ägare. Denna fås då via radion ifrån LKC som söker i bilregistret 
och interna register. Att söka information om en bil på detta sätt kallas för att 
göra en slagning. Informationen kan visa på att den misstänkte är en eftersökt 
brottsling, en person som saknar körkort eller bara en vanlig medborgare. I och 
med säkerhetsrisken, ibland kan det finnas vapen i bilen, ska inte patrullen 
stoppa en bil innan de fått besked från slagningen. Samtidigt kan det ta flera 
minuter innan de får svar från LKC och de kan behöva följa efter en bil i flera 
kilometer. Några menade att denna väntan och vetskapen att man belastar LKC 
ibland kan göra att de väljer att inte kontrollera ett misstänkt 
registreringsnummer. De intervjuade har ett intresse av att själva kunna göra 
sökningar i bilregistret och på så sätt avlasta LKC. Holgersson (2005) menar att 
det behövs en samverkan mellan olika IT-system för att förbättra 
informationsspridningen vid dessa sorters situationer. Om informationen om 
fordon som finns i ASP också visades vid slagningar skulle det öka chanserna 
att upptäcka fordon som rattfulla och kriminella använder.  
 
Kortfattade meddelanden i textform 
Några poliser menade att enklare och kortfattad information skulle vara bra att 
få som text. Vid vår deltagande observation under bevakningen av en 
demonstration fann vi stöd för detta, då vi tog emot kortfattade SMS-
meddelanden. Situationen var inte särskilt spänd och meddelandena som 
skickades ut till de poliser och polisaspiranter som bevakade demonstrationen 
kunde se ut som följande: 
 
Rusning vid Hötorget, glaskrossning på Sergelgatan. 
Om ni känner att stämningen blir hätsk, ta ett steg tillbaka. 
Fika finns vid Sergel Plaza. 
 
Meddelandena var enkla och inför observationen var vi införstådda i situationen 
vi deltog i – det var därmed rätt så tydligt vilken innebörd meddelandena hade, 
även om vi samtidigt till exempel kunde fundera på i vilken utsträckning det 
krossades glas. Kravallpoliserna på plats använde radio. 
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Vetskap om andra patruller 
Om någon patrull hamnar i en hotfull situation är det förstås viktigt att andra kan 
ta sig dit. Denna säkerhetsaspekt är ett gott skäl för att höja övervakningen av 
arbetet, menade de intervjuade. En karta i handdatorn skulle visa var närmaste 
kollega är. Ett annat skäl är att arbetet kan koordineras bättre. Om flera patruller 
till exempel är på väg för att gripa en person kan det hända att de alla väljer 
samma färdväg istället för att sprida ut sig och därmed täcka eventuella 
flyktvägar den misstänkte kan tänkas ta. (figur 12) 
 
 

 
 

Figur 12 - Skillnad vägval till incident 
 
Holgersson (2005) pekar på en liknande nytta med en karttjänst. Vid ett känsligt 
gripande kan ett befäl kommendera personal över ett mindre område och placera 
dem utifrån terräng och andra förhållanden. Några poliser menade också att det 
generellt skulle vara bra med ökad vetskap om andra. ”Rent allmänt är det 
viktigt att veta så man inte sitter och jobbar för sig själv” sa en polisman. De 
intervjuade såg inga problem med att en förhöjd övervakning skulle inkräkta på 
deras arbete och få dem att känna sig kontrollerade. ”Då är nog mjölet lite 
solkigt från början om man är rädd för det” sa en polis och beskrev hur de redan 
idag använder kort för att öppna dörrar på stationen, hur GPS håller reda på var 
bilarna är och hur fort de åker samt hur datorerna registrerar var de loggar in. 
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Att ha tillgång till STORM i fält 
Samtidigt som LKC ropar ut akuta ärenden finns det också ärenden med lägre 
prioritet, så som att säkra spår vid ett sommarstugeinbrott. Vi frågade hur det 
skulle vara om dessa ärenden var synliga och möjliga att påbörja utan något 
större kommunikationsutbyte med LKC, vilket de tillfrågade var positiva till. I 
nuläget kan de läsa om gamla ärenden på stationen genom att titta i STORM och 
läsa gamla händelserapporter. En polisman menade att dessa sorts egna initiativ 
inte kan bli särskilt stora, då akuta anrop kan tvinga dem att avbryta. Vi frågade 
samtidigt om trycket på att lösa brott skulle öka i och med tillgången till 
STORM i fält. De tillfrågade trodde att trycket på att ta del av information skulle 
öka.  
 
Nuldén (2005) menar att denna sorts förändring påverkar beslut och 
ordergivning på så sätt att poliserna blir självständiga under längre tid och mer 
av sina ”egna entreprenörer” i större utsträckning än tidigare. Utan kontakten 
med LKC bygger arbetets framgång än mer på patrullens kompetens och 
förmåga att ta beslut. I situationer där patrullen inte har några särskilda direktiv 
utan är fria att åka var de vill skulle det vara nyttigt med information om den 
senaste tidens incidenter. Patrullen får inga specifika uppgifter utan får göra som 
de vill utifrån vad de vet. Om det kvällen innan stoppades ett stort antal rattfulla 
skulle patrullen kunna välja att följa upp kontrollen på nytt. Även mer 
långtgående historik kan vara användbar. Om en patrull besöker ett område 
skulle det gå att se när en polis senast var där. På så sätt går det att upptäcka 
mönster i incidenter. (ibid) De intervjuade såg gärna att denna sorts information 
skulle vara tillgänglig för dem.  

4.6.5 Jämförande behovsbeskrivning 
Som avslutning på denna genomgång av informationsbehov under olika 
modaliteter redogör vi för en undersökning av Pica och Sörensen (2005) som 
jämför vilken teknologi brittiska ordningspoliser föredrar att använda under 
olika aktivitetstyper. Poliserna har där tillgång till en så kallad mobil 
dataterminal (MDT), placerad på bilens instrumentbräda, i vilken det går se 
incidenthistorik, kommunicera med andra patruller samt se och påbörja ärenden. 
Författarna har även mätt hur mycket tid poliserna ägnar åt att kommunicera 
med hjälp av teknologierna under varje aktivitetstyp. (tabell 5) En skillnad 
gentemot vår uppdelning är att författarna delar in det vi kallar för patrullering i 
två olika aktivitetstyper.  
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Tabell 5 - Föredragen teknologi och överföringsform utifrån modalitet 
(omarbetad utifrån Pica & Sörensen 2005, sid 14) 

 
Modalitet/aktivitetstyp  

Avvaktande 
i bil 

På väg till 
incident 

Handlande 
vid incident 

På väg 
från 
incident 

Avvaktande  
i bil efter 
incident 
 

Tid 
 

15% 25% 34% 13% 13% 

Behovsordning 
av teknologi 
 

1. MDT 
2. Radio 
 

1. Radio 
2. MDT 
 

1. Radio 
 

1. Radio 1. Radio 
2. MDT 
 

Överföringsform 
 
 

Data och röst Data eller 
röst 

Röst  Röst Röst eller 
data 

Interaktionsform  Virtuell  Virtuell och 
verklig  

Verklig  Verklig  Virtuell och 
verklig  
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5 ANALYS & DISKUSSION 
I det här kapitlet för vi en diskussion kring IT-användning och 
informationsbehov med vår primära och sekundära empiri samt tidigare 
redovisad teori som grund. 

5.1 Information och koordination 
Kommunikationen mellan patrullerna är förstås fundamental för 
ordningspolisernas möjligheter att koordinera och dokumentera sitt arbete. Som 
konstaterats är informationen från LKC väldigt viktig. Vi överför Sachs (1976) 
grundläggande modell för informationsprocessen med en sändare och en 
mottagare på verksamheten (figur 13). I informationsprocessen är båda LKC och 
polispatrull sändare och mottagare 
 

 
 

 
 

Figur 13 - Skiftande roller vid mottagning av information 
 
Som Wiio (1976) menar är kommunikation dubbelriktad till skillnad från 
information. Vid kommunikation finns möjligheten att påverka genom utbyte av 
information, exempelvis då en polisman ställer följdfrågor kring den information 
som LKC skickar. Vi illustrerar hur kommunikationsprocessen mellan LKC och 
en patrull kan se ut idag i figur 14. Vi ser här att sändaren är LKC som sänder ett 
meddelande via polisradion vilket ger en viss effekt och återkoppling. 
 

 
 

Figur 14 - Nuvarande kommunikationsprocess 
 
Ett komplement till radion och röstkommunikationen skulle kunna vara 
elektronisk kommunikation och skrift, med text och bilder i form av ett IT-stöd 
(figur 15). 
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Figur 15 - Framtida kommunikationsprocess 
 
Val av kommunikationsmedium beror på vilken typ av meddelande som ska 
förmedlas. Det finns som Strid (1999) påpekar en rad fördelar med att använda 
sig av IT, även om det inte alltid är det mest lämpliga mediet. Strid har gjort en 
tabell över vilka för- och nackdelar som finns med överföringssätten muntlig, 
pappersburen samt elektronisk (tabell 6).  
 

Tabell 6 - Funktioner hos olika överföringssätt 
 (omarbetad utifrån Strid, 1999, sid 89)  

 
 Muntlig 

 
Pappersburen Elektronisk 

Tidsåtgång 
 

Långsam Mycket långsam Snabb 

Förståelse 
 

Problem med  
stora grupper 

Problem med  
språk och 
referensram 

Fysiska och vanemässiga 
med långa texter 
dessutom problem med 
språk och referensram 

Tillgänglighet 
 

God God med  
Personlig distribution 

Problem med  
kunskap och innehav 
 

Informations- 
funktion 
 

Mycket god social 
funktion 

God social och  
informations- 
mässig funktion 

Mindre god  
social, mycket 
god informations- 
mässig funktion 

 
Att överföra meddelande via papper är förstås inte speciellt användbart för en 
polispatrull. Det står istället mellan muntliga eller elektroniska överföringssätt. 
Som det går att utläsa av tabell 6 medför en muntlig överföringsform en social 
funktion och skapar förståelse för nyanser i meddelandet samt en god 
tillgänglighet. Den muntliga överföringsformen finns i radiotrafiken mellan 
LKC och patrullerna. Möjligheterna till snabb kommunikation är här uppenbara 
och ordningspoliserna vi pratade med värdesätter möjlighet att kunna föra en 
dialog med LKC, särskilt för att kunna be om förtydliganden. Även telefonistens 
tonfall och pauser i talet säger en del som inte går fram genom skrift.  
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De ordningspoliser vi intervjuade upplever att de inte alltid uppfattar och 
kommer ihåg all information de får av LKC. I en stressad situation kan det vara 
svårt hinna med att skriva ner eller minnas adresser, portkoder eller 
trappnummer. Detta stämmer överens med Sachs (1976), som menar att en 
begränsning med muntlig överföring är att informationen är svår att lagra och 
kan glömmas bort. Det elektroniska överföringssättet med skriftlig information i 
form av symboler och bilder är däremot snabbt och ger en god 
informationsmässig funktion och skulle därför passa bra för detaljerad 
information som poliserna har svårt att minnas. Denna överföringsform har sina 
begränsningar menar Sachs (1976), då återkopplingen av det som meddelas är 
långsammare än vid muntlig kommunikation, vilket vi också fann stöd för. Den 
mest kritiska rörelsetypen är då en patrull är på väg till en incident. Här behöver 
polismannen snabbt få reda på vilka förhållandena är på platsen. Därför anser vi 
att LKC även i framtiden bör förmedla informationen via radio, främst på väg 
till en incident. Samtidigt kan det som sagt uppstå ett behov av att få 
informationen repeterad varför ett elektroniskt överföringssätt bör komplettera 
det muntliga. Vi fortsätter med att jämföra Pica och Sörensens (2004) teorier om 
virtualitet med vår empiri. Författarna menar att mobilt arbete påverkas av 
relationen med den omkringliggande miljön samt av graden av struktur i 
interaktionen med applikationen (tabell 7).  
 

Tabell 7 - Samband relation till arbetsmiljö och interaktion med mobil applikation 
(omarbetad utifrån Pica & Sörensen 2004, sid 10) 

 
 Interaktion med mobil applikation 

Relation till miljö  Strukturerad 
Rutinmässig åtkomst av 

information 

Ostrukturerad  
Tillfällig åtkomst av 

information 
Aktiv 
- interaktion med miljön  

• Högt behov av 
rösttjänster under 
rörelse 

• Lågt behov av 
datatjänster 

• Mer utbyte och mindre 
behandling av 
information 
 

• Begränsad behov av 
mobila tjänster under 
rörelse 

• Mestadels rösttjänster 
• Mestadels fördelnings 

och filtrering av 
information 

Passiv 
- interaktion med 
teknologin 

• Hög användning av 
både röst- och 
datatjänster under 
rörelse 

• Behov av flera 
överföringssätt 

• Hög användning av 
rösttjänster 

• Högt behov av filtrering 
av information och 
interaktion 

• Både stationära och 
mobila teknologier  
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Vi håller med Pica och Sörensen (2004) när de placerar ordnings-
polisens/närpolisens arbete i cellen ostrukturerad/aktiv, där arbetet karaktäriseras 
av ett begränsat behov av mobila tjänster under rörelse och i huvudsak handlar 
om rösttjänster samt att informationen behöver fördelas och filtreras av 
användarna. Ordningspolisens relation till miljön omkring är genomgående aktiv 
och kräver deras uppmärksamhet. Det är egentligen bara på stationen som 
miljön blir mer passiv och de kan koncentrera sig fullt ut på virtuell interaktion. 
Deras interaktion med teknologi är samtidigt genomgående ostrukturerad; de 
använder mestadels rösttjänster samt tar emot och behandlar information i större 
utsträckning än vad de skickar.  
 
De ordningspoliser vi intervjuade anser att textformen kan vara lämplig på väg 
till en brottsplats i mindre allvarliga situationer. Vi ser att det även i andra 
sammanhang kan vara lämpligt där budskapet är simpelt och kontextuell 
förståelse mindre viktig. Detta leder oss in på diskussionen om att införa den 
funktionalitet som finns i STORM-systemet i handdatorn, och vilka effekter det 
skulle få på arbetssätt inom organisationen. Så som beskrevs i empirikapitlet 
efterfrågar de intervjuade den information och kunskap som LKC har genom 
STORM. Även om vi inte gått djupare in på detta system i undersökningen antar 
vi att mängden information ofta skulle bli för stor för arbete i fält, varför en 
slimmad version skulle vara lämplig. Genom att se vad övriga patruller ägnar sig 
åt samt vilka ärenden som är påbörjade eller inte skulle känslan av kontroll och 
självständighet hos patrullerna öka. Som en av de intervjuade sa finns det en del 
ärenden som har låg prioritet och som kan ligga länge i STORM innan de 
behandlas. I handdatorn skulle det kunna gå att läsa händelserapporten och 
påbörja ärendet utan någon längre konsultation med LKC. I nuläget blir LKC 
belastade som måste läsa upp vad som står i händelserapporten. Patrullernas 
handlande skulle med denna funktionalitet grundas mer på eget initiativ. De får 
själv avgöra om det finns tid och är lämpligt att exempelvis åka för att samla 
spår efter ett inbrott i en sommarstuga långt bort.  
 
Att även kunna läsa händelserapporterna under tiden de skrivs skulle förbättra 
koordinationen. Även om de flesta poliser alltid lyssnar på radiotrafiken till 
LKC med ett halvt öra kan de missa viktiga saker. Om det går att se hur andra 
patruller hanterar ärenden genom att läsa händelserapporterna kan arbetet 
samordnas bättre, när så behövs. Exempelvis kan en misstänkt snattare som inte 
gripits sökas av flera patruller över ett större område. Samtidigt finns 
möjligheten att kontakta LKC för förtydliganden kvar. Även för den egna 
patrullen är denna funktion bra – som vi berört tidigare kan polismannen behöva 
få informationen från LKC repeterad och behöver då inte kontakta telefonisten 
igen.   
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De fyra prioritetssiffror som används i händelserapporterna för att kategorisera 
brottstyper skulle kunna kompletteras med färger för snabbare förståelse. 
Allvarliga brott så som rån och grov misshandel skulle kunna markeras med rött, 
mindre grova brott som rattfylla och snatteri med gult, de med låg prioritet som 
klotter och mindre inbrott med blå och de som inte kräver polisens assistans med 
grönt. Om de för ordningspolisens minst relevanta händelserapporterna ska visas 
kan diskuteras. När inte LKC informerar patruller om dessa i vanliga fall torde 
det vara onödigt. Vi illustrerar ett möjligt förslag på hur ärendehanteringen 
skulle kunna presenteras i handdatorn i figur 17. 
 

 
 

Figur 16 - Exempel på ärendehantering i handdatorn 
 
Några poliser som vi intervjuade samt Holgersson (2005) och Nuldén (2005) 
menar att vetskap om brottshistorik i ett område skulle förenkla det 
problemorienterade arbetet. Denna kunskap finns idag till största del hos de som 
frekvent patrullerar det och känner det väl. Skadegörelse och klotter kanske är 
vanligt i ett distrikt, medan häleri och rån är mer förekommande i ett annat. Med 
IT-system som visar på den senaste tidens brottstyper samt när de inträffade 
skulle polismannen bättre kunna förbereda sig och agera därefter. Detta är ett 
exempel på hur IT skulle kunna underlätta det problemorienterade arbetet. 
Liksom vid en brottsplats kan expertsystemdelen av applikationen här visa på 
vilka lagrum som kan bli aktuella. Exempelvis hur en drogpåverkad person bör 
tas om hand eller lämpliga spaningspositioner vid misstanke om häleri. 
Förändringen skulle göra att poliser utifrån snabbare kan sätta sig in vilka 
problemförhållanden som gäller i ett område.  
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Även om expertsystem syftar att till att minimera mänskliga fel, kan även fel 
byggas in i dem och permanenteras i systemet. Vi tror dock att det finns goda 
förutsättningar att skapa välfungerade system då regelverk och förordningar 
kring handlande är väldokumenterade.  
 
En annan sorts information som skulle vara lämplig att läsa i handdatorn vore 
nyheter om när nya lagar eller förordningar tillkommer samt vad de får för 
konsekvenser för arbetet. Även information om förändringar i organisationen 
eller arbetssätt skulle vara lämpligt att placera här.  
 
Pica och Sörensen (2005) har undersökt vilka teknologier ordningspoliser i 
Storbritannien föredrar under olika aktivitetstyper (tabell 5). De brittiska 
polisernas mobila dataterminal påminner om MoBasa men har inget stöd för 
avrapportering vilket förklarar varför systemet inte används under och efter en 
incident. Intressant att notera är dock hur poliserna blandar användande av 
MDT:n och radion på väg till en incident och avvaktande aktivitet i bilen. De 
poliser vi intervjuade var rätt så skeptiska till annat än radio på väg till en 
brottsplats, men undersökningen visar hur virtuell och verklig interaktion kan 
växelverka. Den diskussion vi fört i detta avsnitt om hur virtuell och 
dekontextualiserad interaktionen blir genom införandet av STORM-liknande 
funktionalitet i handdatorn får stöd i aktivitetstyperna avvaktande i bil och 
avvaktande i bil efter incident i tabellen, alltså patrullerande. 

5.2 Information och dokumentation 
Utöver information som grund för koordination, kan IT även underlätta 
möjligheterna att göra korrekt dokumentation. Det största dokumentationskravet 
uppstår vid avrapportering och upptar, enligt de intervjuade, en stor del av 
arbetstiden. En förändring av denna procedur skulle möjliggöra mer tid för  
fältarbete. Som vi berättat går det inte att komma åt RAR 
(avrapporteringssystemet) utanför stationen. Anteckningar från brottsplatsen, 
och sedermera den information som ska matas in i RAR, görs med 
anteckningsblock eller i ett digitalt dokument med hjälp av en bärbar dator. Då 
det varken finns en trådlös Internetuppkoppling mot de interna systemen eller 
möjlighet att ta med sig en digital avrapporteringsblankett ut i fält kan det 
dokumentet inte användas annat än som ett pappersdokument och måste likväl 
föras över för hand till RAR på stationen. Skälet att använda bärbar dator i fält 
kan alltså bara motiveras med att polismannen föredrar det inmatningssättet 
framför penna och papper. Vi illustrerar den bristande åtkomsten till RAR i fält i 
figur 18. 
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Figur 17 - Beskrivning av dagens avrapporteringsprocess 
 
Om det istället fanns en möjlighet att koppla upp sig mot databasen ute från 
fältet med hjälp av en mobil applikation (som en handdator) och samma 
avrapporteringssystem var tillgängligt som datorerna vid stationen har skulle 
avrapporteringen bli mycket smidigare och effektivare (figur 19). Poliserna 
skulle då slippa de tidsödande resorna fram och tillbaka mellan stationen som nu 
görs flera gånger per pass. Samtidigt borde det finnas en möjligt att föra över 
rapporterna på stationen, via exempelvis en dockningsstation. Denna 
funktionalitet, att komma åt systemen på stationen från fältet, skulle förstås fylla 
en rad informationsbehov, vilket vi kommer påvisa i kommande diskussion. 
 
 

 
 
 

Figur 18 - Förslag på framtida systemarkitektur 
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Alla de intervjuade är positiva till avrapportering i fält, men flera menar att det 
ändå ska vara möjligt att göra det på stationen om man så vill. Även om man 
från ledningens håll skulle hävda att avrapportering kan ske där man finner det 
lämpligt tror vi att möjligheten till avrapportera i fält skulle medföra en outtalad 
press på att försöka undvika besök på stationen för detta. De viktiga informella 
samtalen där information utbyts under fikaraster och i korridorer är chefer på 
högre nivåer förmodligen medvetna om. Samtidigt är det lättare att mäta tiden i 
fält än dessa stunder för reflektion. Vi hoppas att mobil avrapportering inte höjer 
tempot på bekostnad av ett mer objektivt helhetstänkande. Kanske skulle 
veckovisa möten eller förordningar om att patrullerna bör besöka stationen ett 
visst antal gånger per pass motverka denna eventuella arbetshets. 
 
Informationsbehov på en brottsplats 
På brottsplatsen finns det största informationsbehovet. Här skulle en välfylld 
handdator kunna spela en viktig roll. Informationen skulle antingen kunna vara 
indexerad och sökbar eller presenterad utifrån vad ett expertsystem finner 
lämpligt.  
 
Ordet expert i expertsystem syftar på en jämfört med användaren 
kunskapsmässigt överlägsen person. Många av ordningspolisens arbetsuppgifter 
är inte tänkta att ersättas av någon annan. Att därför prata om expertsystem kan 
tyckas olämpligt. Även om så är fallet kan en polisman behöva agera som sina 
egna experter. Någon brottsofferexpert, kriminaltekniker eller lagföringsexpert 
finns inte alltid på plats.  
 
Vid proceduriell kunskap, alltså kunskap om hur man utför någonting, är det 
fallbaserade resonemanget lämplig metod för inferensmaskinen. Här används 
tidigare lösta fall som riktmärke. Även om polisarbete är väldigt varierat går det 
att kategorisera och beskriva de flesta situationer som en polisman kan hamna i. 
Hur ska man närma sig en drogpåverkad person?  Hur stort område behöver 
evakueras när ett utsläpp av en viss typ har upptäckts? Genom att mata in vilka 
aktörer eller vilken miljö man arbetar i skulle systemet kunna föreslå ett lämpligt 
tillvägagångssätt. Fälthandboken skulle kunna vara en av flera källor för 
kunskapsbasen. 
 
Vid lagföring finns ett behov av kunskap om det aktuella lagrum. För den 
enskilde polismannen finns ingen möjlighet att känna till innehållet i varje lag 
och vad den innebär. En sökbar lagrumstext skulle förbättra möjligheterna att 
handla i enlighet med lagtexten. Särskilt i förhörssituationer skulle detta vara 
användbart. Som de intervjuade beskriver glöms en del frågor bort vilket 
fördröjer utredningsprocessen. Ett expertsystem skulle kunna fråga sig fram till 
aktuellt lagrum. Här tror vi inte att det fallbaserade resonemanget är lika 
användbart då det är en mer komplex process än att ge förslag på proceduriell 
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kunskap. Fallen skulle förmodligen bli för många och för invecklade. Istället är 
deduktivt resonemang lämpligare. Genom premisser kan systemet fråga sig fram 
och utesluta lagrum efter lagrum. Ett deduktivt resonemang skulle även vara 
lämpligt för att hitta rätt sorts information att förmedla till brottsoffer, liksom 
information om brottsförebyggande åtgärder till personer som blivit utsatta för 
brott men även som hjälp för polismannen själv.  
 
Målgruppen för expertsystemet är bred. Erfarenhet av datoranvändning är 
väldigt blandad inom polisen. För att minska skepsis mot systemets slutsatser är 
det därför viktigt att förklaringsmekanismen är tydlig och välskriven. En 
mänsklig sändare kan anpassa sättet frågorna ställs på genom att studera 
reaktionerna från mottagaren och besluta om han eller hon behöver mer 
information för att kunna göra ett beslut. Personer med ovana och liten tilltro till 
IT-användning kan bli än mer avskräckta om argumenten i förklarings-
mekanismen är för grovt beskrivna. Samtidigt har målgruppen en tilltro till 
organisationens regler och föreskrifter och är van att följa dessa. Därmed borde 
det inte uppstå några större problem angående tilltro till systemets slutsatser. 
 
Samtidigt som expert- eller beslutsstödssystem skulle vara bra i många 
situationer kan det förstås inte ersätta sunt förnuft. Viss sorts kunskap går inte att 
överföra från en expert till systemet (Turban & Aronsson 2004, Awad & Ghaziri 
2004). Allt går inte att formalisera. I polisarbetet finns lyckligtvis mycket av den 
information och kunskap som en ordningspolis kan behöva eftersöka sedan 
länge nedskriven i lagrum, lathundar och instruktionsböcker. I allvarliga 
situationer bör inte expertsystem fungera som huvudsakliga stöd, utan utbildning 
och instinkt ska föra agerandet. 
 
Lathundar är för övrigt något som de efterfrågade uppskattar.  Möjligheten att 
själv få bestämma innehållet i en informationsresurs är viktig, då intresse och 
kunskap förstås varierar mellan poliserna. En del behöver slå upp utländska ord 
och fraser, andra behöver känna till en speciell mopedregel. En funktion för att 
skapa egna anteckningar skulle vara enkel att införa och göra informationen i 
handdatorn mer individanpassad. 
 
Utöver tillgång till kunskapsdokument kan en patrull behöva koordinera arbetet 
med andra kollegor. Vid en brottsplats kan det finnas vittnen med värdefull 
information som snabbt behöver spridas i organisationen. I dagsläget skriver 
polismannen på plats ett signalement av den misstänkte utifrån vittnets 
uppgifter, så som längd, kläder, hårfärg och huvudbonad. Med ett enkelt 
bildprogram fyllt med mallar av ansikten och kroppstyper skulle det gå snabbare 
och att skapa en bild av den misstänkte jämfört med att bara beskriva honom 
eller henne i text. En bild går ju som bekant snabbare att uppfatta än ett stycke 
text. 
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Identifieringen av gärningsman kan också underlättas med mobilt IT-stöd. I 
nuläget måste vittnen transporteras till den misstänkte och där identifiera 
honom/henne, vanligen undanskymd i en bil. I och med att en misstänkt visas 
upp finns risk att vittnet påverkas och ändrar sina uppgifter, just för att ha fått se 
någon. Genom att fotografera en misstänkt och skicka bilden till en annan 
patrulls handdator där vittnet befinner sig skapas tidsvinster. Dessutom kan 
bilden läggas i en uppsättning med foton av liknande personer och visas. 
Problematiken med att vittnet ändrar sig minskas då eftersom det inte är lika 
självklart vem som är den misstänkte. Ansiktena skulle vara många till antalet 
och kunna matchas med den misstänktes utseende. 
 
Generellt kan vi konstatera att ökad IT-användning har potential att förändra 
verksamheten och effektiviteten i arbetet på ett omvälvande sätt. En polisman 
kan guidas och få stöd i ett flertal situationer. Vi ser dock en fara i att 
polismannen kan bli för bunden och beroende av applikationen. Om stödet 
förändras eller försvinner, exempelvis om uppkopplingen till stationens system 
går ner, om applikationen tappas eller blir stulen eller om en yttre aktör tar sig in 
i systemen och korrumperar data tror vi att polismannen i värsta fall kan stå 
handfallen, ovan att agera utan stöd och vägledning. Denna risk tror vi kan 
uppstå hos poliser som under lång tid blivit vana vid arbete med applikationen, 
och är alltså ett problem som ligger en bit in i framtiden. 
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5.3 Scenario – ett ärende med utökad IT-användning   
För att skapa en mer levande beskrivning av effekterna av den funktionalitet 
som vi har diskuterat i detta kapitel beskriver vi användandet i ett scenario. 
 
Ett bankrån inträffar. Offer ringer LKC som tar emot uppgifter om incidenten 
och skapar en händelserapport.  

 
Samtliga patruller ser den nya rapporten i handdatorn. Fyra patruller påbörjar 
ärendet och åker mot platsen. På vägen har de radiokontakt med LKC. 
 
Ett vittne med mer information ringer till LKC som vidarebefordrar samtalet till 
patrullerna som får möjlighet att ställa egna följdfrågor. 
 
I handdatorn ser patrullerna varandra på en karta. De kommer överens om vilka 
vägar de ska åka för att täcka eventuella flyktvägar så väl som möjlighet. 
 
Den polisman som inte kör läser i sin handdator om riktlinjer för agerande vid 
rån, liksom den information som hitintills har samlats om rånet i 
händelserapporten. 
 
Rånarna lyckas komma undan och byter bil efter en stunds färd.  
 
Patrullerna kommer fram till brottsplatsen. En chockad banktjänsteman tas om 
hand av en av poliserna, som läser om tips på agerande för denna situation och 
informerar om uppgifter till brottsofferstöd från handdatorn.  
 
Rånarnas övergivna bil hittas. Patruller i området gör slagningar med 
handdatorn på bilar som verkar misstänkta. 
 
Ett vittne har sett rånarnas ansikten och ger signalement. I handdatorn skapas 
fantombilder med bildprogrammet som skickas ut till samtliga patruller i länet. 
 
En bit bort stoppas en misstänkt bil. En polisman tror sig ha funnit den 
misstänkte utifrån informationen från slagningen och fantombilden. 
Passagerarna fotograferas och bilderna skickas till patrullen som pratar med 
vittnet.  
 
Vittnet får se fotografierna tillsammans med bilder på liknande ansikten ur en 
standarduppsättning och pekar ut gärningsmännen. 
 
Utifrån riktlinjerna i handdatorn om lagföring griper polismannen gärnings-
männen. 
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5.4 Informationsspridning 
Sammantaget är det tydligt att informationsspridningen skulle påverkas av mobil 
IT. Vi instämmer med Holgersson (2005) som menar att informationen är för 
centraliserad i organisationen och att en bättre spridning skulle gynna 
ordningspolisens och andra polisrollers arbete i fält. I akuta situationer är det 
utmärkt att telefonisten på LKC slår i systemen, pratar med allmänheten, 
filtrerar informationen och vidarebefordrar det relevanta till patrullen i fält (figur 
20). Som vi diskuterat tidigare är det svårt att interagera virtuellt annat än med 
rösten på väg till en brottsplats.  
  

 
 

Figur 19 - Centraliserad informationsförmedling 
 

Det motsätter dock inte möjligheten att samtidigt sprida informationen som LKC 
”sitter på”. Det finns, som vi diskuterat, många situationer när patrullerna skulle 
agera effektivare med egen åtkomst till systemen. Genom att sprida 
informationen skulle anropen och förfrågningarna till LKC bli färre vilket skulle 
minska svarstiden för allmänheten och förbättra servicen till medborgarna (figur 
21). 

 
 

Figur 20 - Decentraliserad informationsspridning 
 



Kapitel 5 Analys och diskussion 
 

66 

Informationsspridningen får till följd att organisationens medlemmar stärks i 
sina handlingsmöjligheter. Mobilt arbete bidrar på detta sätt till den 
administrativa paradoxen (Thompson 1967) än mer än stationärt, då 
medlemmarna blir friare att agera självständigt och organisationens behov av att 
styra dem ökar. Hos polisen behöver inte detta innebära något negativt ur 
ledningens perspektiv, som det kan göra i mer traditionella organisationer. 
Verksamheten är av naturen mobil och utspridd och har alltid varit beroende av 
medlemmarnas förmåga att ta egna beslut. Det mobila IT-användningen skulle 
höja patrullernas kunskap och vetskap om arbetet och därmed göra arbetet 
effektivare. Och som vi har konstaterat kan inte all information tas emot via en 
mobil applikation på grund av utebliven kontextuell förståelse. Kontakten med 
LKC kvarstår. Båda det problemorienterade och det incidentstyrda arbetssättet 
gagnas av användandet. Tittar vi på andra länder (Povey 2001) ligger Sverige 
efter. De försök som har gjorts för ökad mobilitet är intressanta. MoBasa är en 
bra början. Ordningspolisen behöver dock kraftfullare teknik och framför ett 
mer mobilt system som passar med deras arbetssätt. När ett 
administratörsverktyg börjar användas av en roll med andra behov 
(trafikpolisen) och senare av ytterligare en roll (ordningspolisen) uppstår en 
ganska dålig passform med dessa efterträdares krav och behov. Hur pass 
medvetna ansvariga är om detta vet vi inte. Vi hoppas att behoven ska 
synliggöras och att ordningspolisen ska få tillgång den potential mobila IT-
system innehar. 
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6 SLUTSATSER 
Utifrån analys och diskussion syftar vi till att i detta kapitel besvara våra 
frågeställningar. 
 
Vi återvänder till vår huvudsakliga frågeställning; 
 
Vilket informationsbehov har ordningspoliser i fält och hur kan detta behov 
stödjas av mobil IT? 
 
En ordningspolis har en mängd varierande arbetsuppgifter som utförs i skilda 
miljöer och sammanhang. Arbetet är starkt kopplat till lagrum vilket gör att en 
polisman behöver ha vetskap om dessa för att agera korrekt. Det finns även 
behov av att känna till olika former av praktiskt agerande samt uppgifter om 
personer och objekt i den omkringliggande miljön. Generellt är 
informationsbehovet i fält varierat. En polisman har behov av att känna till: 
 

� vilka lagrum som är aktuella i en situation för att kunna agera lämpligt 
därefter, 

 
� vilka åtgärder som lämpliga vid en brottsplats eller liknande incident 

exempelvis säkra spår, ställa rätt sorts frågar till vittnen, ge rätt sorts stöd 
till brottsoffer samt agera brottsförebyggande, 

 
� vilken information som behövs för att avrapportera en incident och skapa 

underlag till efterföljande utredning, 
 

� hur arbetsbelastningen ser ut samt var övriga patruller befinner sig och 
vad de gör,  

 
� information om medborgare, fordon och andra objekt, 

 
� allmän information av enklare typ om olika funktioner i samhället, som 

telefonnummer, tidtabeller, öppettider, 
 
� vilka förändringar som sker i organisationen och arbetssättet samt vilka 

omformuleringar som görs av lagtexter samt 
 

� hur incidenthistoriken ser ut. 
 
Med denna information kan en polisman ta mer korrekta beslut samt kan 
dokumentera och koordinera sitt arbete med kollegor och informationsresurser 
effektivare. En stor del av informationen finns i organisationens interna system. 
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Systemen är dock dåligt sammankopplade och når inte ut till poliserna i fält då 
det inte finns något passande mobilt IT-stöd för detta. Den mesta informationen 
får polismannen i radiokontakten med LKC. En handdator har potential att 
stödja alla dessa behov i olika stor utsträckning och avlasta LKC i många 
situationer. Ett antal funktioner skulle vara lämpliga i handdatorn. 
 
En databas med alla lagtexter skulle täcka behovet av känna till vilka juridiska 
påbud som gäller. Ett så kallat expertsystem skulle kunna ställa relevanta frågor 
till polisen för att sedan presentera för situationen lämpligt lagrum. Systemet 
skulle också kunna informera om när lagtexter har blivit omformulerade. En 
liknande funktion skulle vara lämplig för att informera om åtgärder vid en 
brottsplats, såsom lämpligt agerande vid rån eller hur brottsoffer tas om hand. 
Agerandet på brottsplatsen ligger till grund för en eventuell fortsatt utredning.  
 
En guide eller stödtext för avrapporteringsförfarandet skulle göra 
dokumenterandet precisare. På en brottsplats finns det en mängd information 
som behöver nedtecknas för att föras in i rapporter och andra dokument. Vi fann 
att det är relativt vanligt att vissa rutinmässiga frågor glöms bort. Avsaknad av 
uppgifter i avrapporteringen kan göra att den efterföljande utredningen fördröjs.  
 
Det system som används på länskommunikationscentralen skulle kunna 
överföras till handdatorn. Patrullerna skulle då kunna få reda på var kollegor 
befinner sig och vad de gör, hur arbetsbelastningen ser och vilka incidenter som 
skett den senaste tiden. Möjligheten skulle då även finnas att läsa på om 
incidenterna genom händelserapporter och andra dokument. Även 
ärendehanteringen skulle kunna överföras till handdatorn så att patrullerna kan 
styra mer själva över vilka uppdrag de engagerar sig i. Med en karttjänst skulle 
patrullerna få bättre översikt och bättre kunna koordinera arbetet, såsom att 
bestämma strategier för att förflytta sig.  
 
Ett stort antal av de beslut en ordningspolis tar sker utifrån en varierande 
vetskap om personer och objekt i omgivningen. De interna systemen innehåller 
stor information om kriminella och misstänkta personer och skulle vara lämplig 
att ha tillgång till i fält. Även möjlighet att surfa på Internet skulle 
tillgängliggöra mer allmänna samhällsuppgifter såsom telefonnummer, 
tidtabeller och öppettider. Med dessa informationsresurser i handdatorn skulle 
således snabbare och säkrare beslut kunna tas. 
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Vi sammanfattar informationsbehoven under olika rörelsemönster i tabell 8. 
  

Tabell 8 - Sammanfattning informationsbehov under olika rörelsemönster 
 

Informationsbehov Rörelsemönster 
fordon, personer & objekt,  
andra patruller, ärenden, incidenthistorik, 
förändringar i lagrum & organisation 
 

patrullerande & på väg 
till en incident/brott 
 

lämpliga åtgärder för att 
• lagföra 
• ge brottsofferstöd 
• arbeta brottsförebyggande 
• dokumentera 
• agera rätt 

information från andra patruller 
 

vid en incident/brott 

avrapportering efter en incident/brott 
 

 
Presentation och överföringssätt av informationen i ovanstående förslag beror på 
typen av arbetsuppgift samt i vilken miljö den utförs. Viss sorts information kan 
behöva sättas i ett sammanhang mer än annan. Detta görs lämpligen genom 
röstöverföring, till skillnad från text. Ju mindre naturlig kommunikationen är, 
alltså ju färre samtal ansikte mot ansikte och ju mer användande av text, desto 
mindre blir förståelsen för i vilket sammanhang kommunikationen uttrycks i. På 
en brottsplats har polismannen tid att ägna sig åt handdatorn. Han eller hon vet 
ungefär vilka arbetsuppgifter som väntar och kan planera sin användning av 
teknologin därefter. Användning av handdatorn och så kallad virtuell interaktion 
är där därför lämplig och fyller en nyttig funktion. På väg till en brottsplats är 
omgivningen däremot för det mesta kaotisk och arbetsuppgifterna eller 
aktiviteterna för många för ett effektivt användande av virtuell interaktion, 
varför rösttjänster och naturlig kommunikation, ansikte mot ansikte är mer 
passande. Dock kan virtuell interaktion komma väl till pass för kortare 
meddelande, där kraven på kontextuell förståelse är små, exempelvis namn och 
adresser. 
 
Under intervjuerna fann vi att en viktig del av polisarbetet sker långt ifrån det 
praktiska ingripandet i fält. I pauserna på stationen uppstår samtal med kollegor 
och möjlighet till reflektion som kan vara mycket betydelsefulla. Införandet av 
en mobil applikation skulle medföra större grad av självbestämmande och frihet 
i arbetet. En polisman kan vara självgående i högre utsträckning än tidigare. 
Samtidigt kan de lösningsförslag som vi har diskuterat medföra färre pauser och 



Kapitel 6 Slutsatser 
 

71 

mindre tid till dessa viktiga stunder för eftertanke. Utvecklingen och 
användandet av en mobil applikation bör gå hand i hand med denna vetskap. En 
lösning skulle kunna vara att patruller ordineras att återvända till stationen ett 
visst antal gånger per pass. Medvetenhet om pausernas betydelse finns 
förmodligen bland ansvariga och beslutsfattare, men vi vill ändå poängtera dess 
betydelse. 
 
En annan konsekvens av ett mobilt IT-stöd blir att polismannen bär med sig en 
långt större mängd information än tidigare. Därmed är det viktigt att se till så att 
informationen inte sprids till fel personer. Vi har inte studerat säkerhetsaspekter 
i undersökningen, men är medvetna om att denna problematik bör tas i 
beaktning i utvecklandet.  
 
Förändringen i informationsspridning medför att belastningen på LKC minskar 
samt att patrullerna får större självbestämmanderätt och ruckar därmed på 
balansen över informationstillgång i organisationen. Vi ser dock inga nackdelar 
med att LKC förlorar en del av sitt inflytande över patrullernas agerande i fält. 
Vi anser att polismannen är kapabel att ta egna beslut i större utsträckning än 
idag och att han eller hon skulle göra en bättre arbetsinsats om tillgången till rätt 
sorts information ökade. 
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7 AVSLUTNING 
Avslutningsvis reflekterar vi över vårt arbete och ger förslag på områden som 
kan vara intressanta att studera vidare. 

7.1 Avslutande reflektioner 
Det har varit intressant att studera mobil IT och vilken nytta den kan föra med 
sig i en organisation som polisens. Efter att vi har genomfört den här 
undersökningen har vi fått en större förståelse för ämnet genom studier av 
litteratur, sekundärempiri och intervjuer. Vi har sett hur mobil IT är något som 
många företag och myndigheter har och kommer att ha stor nytta av i framtiden. 
Vi ser en stor potential hos IT när den blir mer och mer mobil och 
användningsområdet växer. 
  
Även om polisen väljer att gå över till ett mer mobilt IT-system så tror vi att det 
kommer att dröja många år innan alla poliser är villiga att ta till sig den nya 
tekniken. Många individer, framförallt den äldre generationen, tror vi är något 
mer tveksamma till IT-användning och nya arbetssätt i allmänhet. 
 
Vi tycker att uppsatsens resultat är intressant. Vi har blivit nyfikna på hur en 
slutgiltig version av den prototyp som nu testas (avsnitt 4.5) skulle kunna se ut 
och användas, vilken funktionalitet den skulle inneha och vilka 
informationsresurser den skulle ha tillgång till. Vi måste även framhålla vikten 
av samtal ansikte mot ansikte, utan någon form av verktyg som hjälp. Som de 
intervjuade menade är diskussionerna i fikarummet och i korridorerna på 
stationen väsentliga för effektiv informationsspridning och en djupare förståelse 
av arbetet.  
 
Metodkritik 
Urvalet av respondenter tycker vi motsvarade våra behov. Självfallet skulle ett 
större antal respondenter ge en högre reliabilitet hos våra resultat men utifrån 
studiens omfång är vi fullt nöjda med mängden intervjuer och resultatet av dem. 
Den semistandardiserade intervjuformen var ett bra val för att få en struktur på 
intervjuerna men ändå ha en frihet att anpassa frågorna efter varje respondent. 
Med denna intervjuform kunde vi lättare fördjupa oss i ett visst ämne eller 
hoppa över något när vi fått en mättnad bland svaren för en viss problematik.  
 
Något vi kunnat göra lite annorlunda är vår observation. Bevakningen av den 
demonstration vi deltog vilket inte var helt optimalt för att undersöka 
ordningspolisens vardagliga arbete. Observationen gav oss ändå insikter och 
kunskaper som vi inte hade kunnat uppnå genom intervjuer. Vi anser att vi har 
lyckats fylla de eventuella luckorna under observationen genom väl genomförda 
intervjuer där vi kunde komplettera  
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Under studien märkte vi att vår förförståelse ibland inte stämt med den 
verklighet vi mött. Några gånger fick vi revidera vår bild av polisens 
arbetsuppgifter och vår syn på vilken nytta höjd IT-användning skulle kunna 
medföra. Exempelvis trodde vi inte att samtal ansikte mot ansikte var så pass 
viktiga som de intervjuade menade. Vi har ändå försökt vara medvetna om vår 
förförståelse och försökt motverka risken att den har förvrängt studien. Att vara 
två har hjälpt oss i detta sammanhang, då vi kunnat diskutera kring vår 
förförståelse och kunnat analysera det insamlade materialet tillsammans. 
 
Källkritik 
De källor vi har använt oss av anser vi vara relevanta för studien. Inledningsvis 
var det inte självklart vilka områden vi skulle fördjupa oss i. Under arbetets gång 
har vi tagit bort och lagt till teori för att anpassa det till vår empiriinsamling. Vi 
har funnit en stor mängd teori som varit intressant men vi har tvingats att välja 
bort en del. Teorin som valdes bort hade kunnat bredda vår studie. Med tanke på 
studiens omfattning har vi istället försökt fördjupa oss i vissa aspekter. 
 
Vi har försökt ställa oss så kritiska som möjligt till de olika källorna. Först och 
främst tittade vi på om källan är relevant, det vill säga om den passar med 
frågeställningar och problematik. Vi har även reflekterat över om personen som 
skrivit materialet är känd inom området eller kommer från den akademiska 
världen. Med denna medvetenhet anser vi att de källor vi har använt oss av är 
relevanta för vår studie. 

7.2 Framtida forskning 
I denna uppsats har vi endast studerat en del av polismyndigheten, nämligen 
ordningspolisen. Det skulle vara intressant att se om liknande behov finns inom 
andra områden och om det i så fall går att komma fram till en lösning som 
passar hela myndigheten och som går att använda över fler verksamhetsområden 
än bara ordningspolisens. 
 
Denna undersökning har uppehållit sig vid hur användande av IT i mobila 
situationer kan se ut. I användandet ingår interaktion med andra aktörer och 
resurser. Mobil IT innehar även möjligheten att manipulera och förändra 
resurser på håll, vilket i undersökningen kommer i uttryck i 
avrapporteringsfunktionaliteten. Att undersöka andra sätt att förändra, behandla 
och ta emot data skulle vara lämpligt för framtida forskning. Resultatet skulle bli 
kunskap om hur polismannen i fält blir än mer handlingskraftig. Utöver 
användandet spelar andra faktorer in på utformningen av en mobil applikation.  
 
Då polisen hanterar stora mängder känslig information om medborgarna är 
säkerhetsaspekten ett stort och viktigt område. Lösenord och kryptering måste 
exempelvis skydda det allt kraftfullare innehållet i mobil lösning. Får fel 
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personer tillgång till informationen kan polisorganisationen och samhället 
skadas. Den stora datamängden gör även att det uppstår juridiska problem kring 
hanteringen av uppgifter om medborgarna. Röstöverföringen i nuläget gör 
förstås att informationen inte sparas. Anteckningar med papper och penna 
medför en viss risk att data samlas på ett ställe och kan tappas bort. Men, med en 
kraftfull handdator bli koncentrationen av uppgifter så mycket större och det är 
viktigt att se över hur hanteringen av personliga uppgifter därför ska hanteras. 
 
En annan påverkande faktor är de tekniska förutsättningarna. Vi har i arbetet 
knappt berört vilka teknologier som skulle kunna vara aktuella i olika 
situationer. Utan en teknisk förankring blir diskussionen kring funktionalitet 
inget annat än just en diskussion, svår att omsätta i något praktiskt.  
 
Ytterligare en aspekt är kostnader. Användande, teknologi och säkerhetsfrågor 
måste samsas med vilka tillgängliga medel. Som vi sett exempel på med 
MoBasa är kostnadsfrågan inte oviktig.  
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