
 

 

 

 

 

 

 

”Det blev hela havet stormar” 

-En kvalitativ studie om polisers upplevelser av Polismyndighetens omorganisering år 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skribenter: Linnea Neuendorff och Erik Nilsson  

Handledare: Agneta Hugemark 

Sociologi inriktning arbete, organisation och personal C 

Kandidatuppsats 



Förord 

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till alla tio personer som valde att ställa upp och bli 

intervjuade av oss. Det uppskattas enormt mycket och utan er hade detta examensarbete 

aldrig varit möjligt att genomföra, så ett stort tack till er. Vidare vill vi tacka våra 

kurskamrater för god opponering på det arbete som vi har gjort. 

 

Extra tack till vår handledare Agneta Hugemark för din konstruktiva kritik på vår uppsats 

under kursens gång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Den 1 januari 2015 bildades Polismyndigheten. Från tidigare 21 separata polismyndigheter 

och en rikspolisstyrelse bildas i stället en nationell Polismyndighet och Säkerhetspolisen. 

Tanken bakom denna organisationsförändring grundar sig i Statens Offentliga Utredningar. 

Polisen kritiserades under 2000-talets första decennium för att vara alltför inriktade på att 

visa upp statistik och resultat i rapporteringen. Uppklarningen av brott visade sig inte ha 

blivit bättre trots den “pinnjakt” som poliserna ägnade sig åt vilket i sin tur ledde till flera 

utredningar som påvisade flera brister samt att det fanns en stor oenhetlighet inom polisen. 

Syftet med denna studie är att undersöka polisers upplevelser av Polismyndighetens 

omorganisering år 2015. Studiens huvudsakliga teori utgår från nyinstitutionell teori som 

grundar sig i organisationers strävan efter att vinna legitimitet från sin omgivning. Eftersom 

intresset för studien bygger på polisers egna upplevelser av omorganiseringen var en 

kvalitativ metod, med hjälp av ord snarare än siffror, att föredra för att beskriva fenomenet. 

Vårt empiriska material med stöd av det teoretiska ramverket blev grunden för kommande 

analysarbete, sammanfattande slutsatser och diskussion. Resultatet visar att medarbetarna inte 

blev involverade i förändringsprocessen trots att en av grundtankarna med den nya 

Polismyndigheten var att den skulle vara medarbetardriven. Det resulterade i olika former av 

motstånd mot organisationen där en av konsekvenserna blev att många poliser valde att 

avsluta sin anställning. 
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1. Inledning 

Organisationer lever inte skilt från omgivningen utan i en redan institutionaliserad kontext. 

För att organisationer ska kunna överleva i dagens ständigt föränderliga, globala och 

konkurrenskraftiga omvärld behöver de vinna legitimitet från omgivningen genom att 

tillämpa nya praktiker och procedurer för arbete (Meyer & Rowan, 1977, s. 340). En 

organisationsförändring kan således ses som ett resultat av yttre tekniska, politiska, 

demografiska, ekonomiska och marknadskrafters inverkan (Alvesson, 2021, s. 23). 

 

Med bakgrund av detta beslutade Sveriges riksdag år 2014 att polisens 21 myndigheter och 

Rikspolisstyrelsen skulle omorganiseras till en och samma myndighet, vilket trädde i kraft 

januari år 2015. Det officiella syftet med förändringen var att skapa bättre förutsättningar, 

ökad kostnadseffektivitet, större flexibilitet, tydligare styrning samt förbättrade resultat (Prop. 

2013/14:110). Grundtanken var att lokalpolisområden skulle vara resursstarka och ha ett 

beslutsmandat på högsta nivå, där stärkt kommunikation och närhet skulle gynna 

medborgarna. Det skulle i sitt led ge ökad trygghet samt att diverse utredningar skulle klaras 

upp i allt högre grad (Björk, 2016). Dan Eliasson, tidigare rikspolischef, uttryckte sig enligt 

följande i samband med omorganiseringen år 2015: 

 

“Den nya Polismyndigheten ska byggas underifrån. Avstånden mellan olika beslutsnivåer ska minska 

och resurser, ansvar och befogenheter ska föras längre ut i verksamheten. Medarbetarnas delaktighet 

i styrningen av polisen ska öka. Samtidigt ska vi ta tillvara på de möjligheter den nya organisationen 

erbjuder, både för att skapa enhetliga arbetssätt och för att dra nytta av polisens samlade kompetens” 

(polisen, utan årtal). 

 

Citatet ovan är hämtat från Polismyndighetens verksamhetsplan för åren 2015–2016 och 

framhäver den medarbedardrivna organisationen som skulle prägla den nya 

Polisverksamheten. 

 

Polisens omorganisering har fått enorm uppmärksamhet i medierapporteringen de senaste 

åren. I löpsedlarna står det bland annat “Polisens omorganisation får kritik i ny rapport”, 

“Polisens omorganisering är ett enda stort misslyckande”, “Det sista polisen behöver är en 

ny, stor omorganisation” och “polisens organisation är ett haveri utan dess like” (Aftonbladet, 
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11/5–2016; “Svenska Dagbladet, 28/9–2018; Dagens Nyheter, 5/8–2022; Expressen, 19/5–

2022). 

 

Alvesson (2021) menar att för att bedriva ett förändringsarbete och kunna förändra en hel 

organisationskultur behöver man ha uthållighet och inse att snabba lösningar inte är hållbara i 

praktiken. En organisationsförändring kräver således noga planering men också att 

implementeringen av förändringen tas emot väl av mottagarna för att kunna bedrivas 

framgångsrikt (2021, s. 238). Vidare hävdar flera forskare vikten av att ge de anställda en 

ökad förståelse om syftet med förändringen samt att de upplever att de får vara delaktiga i 

förändringsprocessen (Brown och Cregan, 2008; Angelöw, 1991; Liljegren et al., 2003; 

Johansson och Heide, 2008). Får organisationen inte med sig de anställda i förändringsarbetet 

kommer det sannolikt att leda till olika former av motstånd gentemot förändringsinitiativen 

(Liljegren et al. 2003, s. 3). 

1.1 Syfte 

I dagens föränderliga omvärld är det av stor betydelse för organisationer att smidigt kunna 

ställa om sig till de nya kraven omgivningen ställer för att vinna legitimitet (Meyer & Rowan, 

1997, s. 340). Genom att studera omorganiseringen av polisen kan vi ta lärdomar inför 

framtida förändringsarbeten i organisationer, vad som gick fel och vad som möjligtvis kunnat 

gått bättre. På så vis är det av intresse att undersöka hur poliser upplever genomförandet och 

implementeringen av omorganiseringen samt hur de ser på förändringen nu i efterhand, sju år 

senare. Hur ledare utformar och genomför förändringsprojekt, vad som händer under 

förändringsprocessens gång samt vad reaktionerna och konsekvenserna blir av 

förändringsarbetet blir därav stor betydelse. Syftet med denna studie är att undersöka polisers 

upplevelser av Polismyndighetens omorganisering år 2015. Frågeställningarna är följande: 

 

1. Hur har poliser uppfattat omorganiseringens mål? 

2. Hur har omorganiseringen påverkat polisers arbetssituation? 

3. Hur har poliser hanterat omorganiseringen? 

1.2 Disposition 

Inledande kapitel syftar till att ge en bakgrund till den omorganisering som skett inom 

Polismyndigheten samt redogöra för studiens syfte och frågeställningar. Därefter kommer 
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begrepp som anses vara relevanta i relation till studieobjektet att definieras och förklaras. 

Sedan kommer en mer djupgående presentation av Polismyndigheten som organisation och 

omorganiseringen av polisen. Vidare kommer ett kapitel om tidigare forskning inom området 

som är indelad i tre teman, “organisationsförändringar”, “omorganisering av polisen” samt 

“delaktighet, kommunikation och informationsutbyte”. Därefter följer ett kapitel som syftar 

till att presentera de teorier som valts att användas i studien, dessa är nyinstitutionell teori, en 

teori om arbetstillfredsställelse samt en teori om olika former av motstånd. Sedan kommer ett 

metodkapitel som kommer att redogöra för val av metod, tillvägagångssätt och bearbetning 

av material. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion samt redogörelse över etiska 

överväganden. Vidare kommer resultatet från det empiriska materialet att analyseras utifrån 

teori. Slutligen kommer en avslutande diskussionsdel där de sammanfattade resultaten 

kommer att presenteras i relation till tidigare forskning samt förslag till vidare forskning. 

1.3 Begreppsdefinitioner 

I detta avsnitt kommer relevanta begrepp att definieras och förklaras för att få en ökad 

förståelse för studieobjektet. 

1.3.1 Omorganisation 

En omorganisation kan enligt Granér och Granér (2016, s. 192) studeras som att en 

arbetsplats eller grupp organiseras om och förändras. Vad som menas med omorganisation i 

denna uppsats är Polismyndighetens omorganisation år 2015. 

1.3.2 Polismyndigheten 

Med Polismyndigheten avses den myndighet som bildades 1 januari år 2015 som ansvarar för 

polisväsendet i Sverige. 

1.3.3 Effektivitet 

Vi använder oss av Nationalencyklopedins (ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/effektivitet) 

definition av effektivitet som avser förhållandet mellan insatserna i en verksamhet och 

verksamhetens resultat, vilket i denna studie syftar till polisens arbetsinsatser. 

1.3.4 Legitimitet 
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I denna studie hänvisar vi till legitimitet som en ledningsstrategi som Polismyndigheten 

använder sig av för att vinna förtroende externt från omgivningen och internt från 

medarbetarna i organisationen. 

1.3.5 Motstånd 

I denna studie används motstånd för att förklara och beskriva de reaktioner som medarbetarna 

upplevde i samband med omorganiseringen av Polismyndigheten 2015. 

1.4 Polismyndigheten som organisation 

Totalt består myndigheten av cirka 35 000 medarbetare och rikspolischef över 

Polismyndigheten sedan 15 februari 2018 är Anders Thornberg. På polisens hemsida står det 

att rikspolischefens kansli ska svara för stöd och strategisk rådgivning till rikspolischefen. I 

Sverige finns det idag sju polisiära regioner som har helhetsansvar för polisverksamheten 

inom ett angivet geografiskt område. Dessa är följande: polisregion Bergslagen, polisregion 

mitt, polisregion Nord, polisregion Stockholm (Gotland ingår här), polisregion Syd, 

polisregion Väst och polisregion Öst. Ansvaret omfattar bland annat utredningsverksamhet, 

brottsförebyggande verksamhet och service. Arbetet i regionen leds av en regionpolischef. 

Därutöver finns nationella avdelningar som ska tillgodose verksamhetens och ledningens 

behov av strategisk styrning, verksamhetsnära stöd och stöd av mer administrativ karaktär. 

Dessa är enligt polisens hemsida: HR-avdelningen, ekonomiavdelningen, IT-avdelningen, 

kommunikationsavdelningen, Nationella Operativa Avdelningen (NOA), Nationellt 

forensiskt centrum (NFC), rättsavdelningen och slutligen säkerhetsavdelningen. Utöver detta 

finns både en funktion för tillsyn och en enhet för internrevision vid Polismyndigheten som är 

fristående organisatoriska enheter placerad direkt under rikspolischefen. Även avdelningen 

för särskilda utredningar (SU) är en fristående och oberoende avdelning inom 

Polismyndigheten. SU har till uppgift att förhindra, upptäcka och utreda brott som har begåtts 

av polisanställda och polisstudenter samt åklagare, domare, riksdagsledamöter och statsråd. 

1.5 Omorganisering av polisen 

Polisen kritiserades under 2000-talets första decennium för att vara alltför inriktade på att 

visa upp statistik och resultat i rapporteringen (Ivarsson Westerberg, 2020, s. 34). 

Uppklarningen av brott visade sig inte ha blivit bättre trots den “pinnjakt” som poliserna 

ägnade sig åt, detta ledde i sin tur till flera utredningar som påvisade flera brister och att det 
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fanns en stor oenhetlighet inom polisen. Denna bakgrund medförde att en 

polisorganisationsutredning tillsattes år 2010 i syfte att presentera en ny organisation (2020, 

s. 34). Samtidigt hade flera länder, bland annat Finland, Norge, Danmark, Nederländerna 

samt England och Wales genomgått liknande polisorganisationsreformer och att 

Polisorganisationer centraliseras verkar vara en internationell trend (SOU 2012:13, s. 237; 

Ivarsson Westerberg, 2020, s. 29 och 38). 

 

Två år senare kom betänkandet “En sammanhållen svensk polis” (SOU 2012:13). En starkare 

centralstyrning kom att föreslås som svar mot den splittrade organisationen (Björk, 2016, s. 

25). Kort därpå, den 16 november 2012, utses Thomas Rolén av justitieministern som 

uppdragsgivare att omorganisera den svenska polisen till en myndighet. Som stöd får han 

hjälp av den så kallade “Genomförandekommittén” främst bestående av civila tjänstemän 

utan tidigare anknytning till polisen (2016, s. 25–26). Den nya Polismyndigheten skulle enligt 

Rolén “byggas underifrån” och finnas “nära medborgarna” och “basen för den nya 

Polismyndigheten var lokalpolisområdet”. Polisens stödresurser i form av ekonomi, juridik, 

kommunikation, IT, HR och utveckling skulle samlas i sex nationella avdelningar med en 

tydlig styrning från högsta till lägsta nivå. Dessa stödfunktioner eller “rör” skär då rakt in i 

regionerna, vid sidan av centraliseringen av makt som den nationella ledningsgruppen besitter 

med rikspolischefen i framkant, plus den Nationella Operativa Avdelningen (NOA) med 

“processansvar” över hela landets polisverksamhet, vars tanke är att skapa en effektiv polis 

(2016, s. 26). Anledningen bakom beslutet om förändringen var således för att de ville skapa 

bättre förutsättningar, ökad kostnadseffektivitet, större flexibilitet, tydligare styrning samt 

förbättrade resultat (Prop. 2013/14:110). 
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2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning inom området att presenteras. Inhämtningen av 

tidigare forskning har skett primärt genom Uppsalas universitetsbiblioteks databas och 

Google scholar. För att hitta relevant material har specifika sökord använts för att knyta an till 

studien. Sökord som använts är “organizational change” “reorganization police”, 

“reengineering organization”, “corporate change”, “resistance to change”, “polisens 

omorganisering”, “svenska polisens omorganisering”, “organisationsförändring” och 

“omorganisering”. Därutöver har vi tagit hjälp av tidigare uppsatsers forskningsunderlag som 

utfört liknande studier inom området. Litteraturöversikten delas in i tre övergripande teman, 

“organisationsförändringar” “omorganisering polisen”, “delaktighet, kommunikation och 

informationsutbyte”. Dessa teman syftar till att belysa varför så många förändringsarbeten 

misslyckas i praktiken, olika konsekvenser av polisens omorganisering samt vad som är av 

betydelse för att bedriva ett framgångsrikt förändringsarbete. 

 

2.1 Organisationsförändringar 

Organisationsförändringar är ett mycket omtalat ämne inom forskningen. Flera forskare 

menar att de flesta omorganiseringar misslyckas i praktiken och försöker problematisera 

varför (Ericsson, 2016; Alvesson & Sveningsson, 2014; Beer & Nohria, 2000; Strebel, 1996; 

Van de Ven & Sun, 2011; Dawson, 2003). Ericsson (2016) har studerat förändringsprocesser 

i stora organisationer inom offentlig sektor. Författaren lyfter fram att de flesta 

omorganiseringar inte går som planerat och att detta beror på att förändringsarbeten består av 

komplexa processer, där flertalet olika aktörer samt tätt sammankopplade processer påverkar 

resultatet (2016, s. 6). Detta resulterar i att omorganisationer ofta är mer kostsamma och 

tidskrävande än vad som varit planerat från början. Enligt Ericsson framställs 

förändringsarbeten ofta som billigare, snabbare och enklare än vad de vilket ofta grundar sig 

på att ledningar och styrelser uppfattar sig själva som rationella och effektiva beslutsfattare 

(2016, s. 7). 

 

Likt Ericsson (2016) har Alvesson och Sveningsson (2014) studerat ett kulturellt 

förändringsprojekt på ett konsultföretag. Det studien lyfter fram är varför de flesta 

förändringsarbeten verkar misslyckas i praktiken och kommer fram till några av de vanligaste 

misstagen som framträder under förändringsarbeten (2014, s. 22 och 219). Författarna menar 
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att de oftast finns en övertygelse om att företagsledningen är den överlägsna, centrala aktören 

och att de kommer bestämma utfallet av förändringen. Vidare läggs ofta ett alltför stort fokus 

på planering och design i stället för att ta hänsyn till sådant som känslighet under 

implementeringsfasen. Därutöver finns också ofta ett antagande om att de anställda i 

organisationer förväntas reagera på ett enhetligt och förutsägbart sätt samt en alltför stark tro 

på den snabba lösningen (2014, s. 219). 

 

Beer och Nohria (2000) har studerat organisationsförändringar och utvecklat teorier om 

varför och hur förändringar bör genomföras. Vidare framför författarna att cirka 70% av 

förändringsinitiativen misslyckas och att det beror på att organisationer oftast har för bråttom 

att genomdriva förändringsarbetet. De menar att företagsledningar fokuserar mer på alla tips 

och råd om varför och hur de bör förändras i stället för att lägga fokus på att skapa sig en 

förståelse för förändringsprocessen. Detta leder ofta till en förvirring när förändringar ska 

genomföras och resulterar i stora kostnader ur ett både ekonomiskt och mänskligt perspektiv 

(2000, s. 2). Strebel (1996) har i sin studie arbetat med över 200 chefer i 32 olika länder vilka 

har genomgått olika typer av förändringsarbeten. Författaren menar att 

organisationsförändringar inte bedrivs som det borde och att de flesta företagen enbart når 

framgång i mindre än 50% av fallen, vissa menar även på mindre än 20% (1996, s. 86). 

 

Vad Strebel (1996) konstaterar är att chefer och medarbetare uppfattar förändring på olika 

sätt. För toppcheferna ses förändring som en möjlighet att stärka företaget genom att 

implementera nya strategier, ta sig an nya utmaningar och risker samt utveckla deras 

personliga karriär. För medarbetarna och mellancheferna ses i stället en förändring som 

varken efterfrågat eller önskvärt, utan något som inkräktar och stör balansen. Strebel menar 

att chefer på alla nivåer måste se på en förändring ur medarbetarnas perspektiv för att förstå 

en förändring och hur de påverkar dem (1996, s. 86–87). Van de Ven och Sun (2011) har likt 

Strebel studerat varför så många organisationsförändringar misslyckas och hävdar att en av 

orsakerna till att detta är att förändringsarbeten ofta bortser från mottagarna av förändringen 

vilket är en avgörande faktor till utfallet av förändringen oavsett hur implementeringen 

genomförs (2011, s. 58–74). Även Dawson (2003) har utfört studier som bygger på 

medarbetarnas upplevelser av förändringsarbeten utifrån ett processuellt perspektiv. 

Författaren betonar vikten av att ta hänsyn till förändringens kontext och karaktär samt de 

reaktioner och åsikter som uppstår hos medarbetarna i organisationen (2003, s. 30). 
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2.2 Omorganisering polisen 

Brottsförebyggande rådets (Brå) utredning och rapport av Närpolisreformen från 2001 

belyser konsekvenser av tidigare omorganiseringar. Närpolisreformen sattes i bruk 1993 med 

mål att minska brottsligheten och verka för ökad trygghet i samhället (2001, s. 6). 

Förändringen i samhället under de senaste åren hade stärkt polischefens nyfikenhet för nya 

arbetssätt och innovativa metoder (Stenmark, 2005, s. 21). Grundtanken i reformen var att 

fokusera på brottsförebyggande åtgärder i samverkan med de som verkade och bodde i 

lokalområdet och på så vis ansågs det nödvändigt att vissa delar av polisverksamheten 

decentraliserades (Brå, 2001, s. 5). Tankegångarna om en svensk närpolisverksamhet hade 

spridit sig från de engelsktalande länderna som redan hade anammat detta arbetssätt inom det 

Polisiära området (2001, s. 11). Ett annat mål med Närpolisreformen var att alla poliser skulle 

bli generalister, “allpoliser”, tidigare hade det varit så att poliser arbetade uteslutande med 

brottsutredning eller som ordningspolis etcetera (2001, s. 6). Sedan Närpolisreformen tog fart 

under 1990-talet har det haft ett långsamt och fragmenterat genomslag med tanke på att man 

tillämpade nya arbetssätt (2001, s. 19). Även Ivarsson Westerberg (2020) pekar på 

konsekvenser av Närpolisreformen där han hävdar att det fanns en avsaknad av resurser som 

behövdes för bemanningen av lokalpolisstationerna och för att arbeta efter den nya 

arbetsmodellen. Detta ledde till att många närpolisområden var tvungna att slås ihop eller 

stängas ner, och den så kallade närpolisen växte gradvis fram för att sedan gradvis avvecklas 

innan den var helt fullbordad (2020, s. 34). Flera av de mål som fanns med Närpolisreformen 

visar sig ha följt med i tankegången vad gäller Polismyndighetens omorganisering 2015. 

 

Mycket av tidigare forskning gällande omorganiseringen 2015 belyser den nya 

Polismyndigheten utifrån ett kritiskt perspektiv (Björk, 2016; Ivarsson Westerberg, 2020). 

Björk (2016) har utfört en studie genom samtal med medarbetare och chefer som består av 

fem arbetspapper där han problematiserar och analyserar omorganiseringens effekter på 

Polismyndigheten utifrån olika sociologiska perspektiv. Författaren kritiserar den enhetlighet 

som eftersträvas i organisationen och menar att det endast bygger på en matematisk formel 

men som är omöjligt att uppnå i praktiken (2016, s. 21). Strävan om likformighet är 

problematisk i det hänseende att det triggar igång processer från medarbetarna på golvet och 

strider mot polisverksamhetens funktion, som består av varierade förutsättningar såväl 

geografiskt, politiskt, kulturellt och socialt. Kompetensförsörjningen inom kriminalpolisen 

drabbas, uthålligheten i lokalpolisområdet försvåras och att hela verksamheten blir 
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svåröverskådlig. Han påpekar att polisreformen endast speglar en trend av rationalisering och 

standardisering där viljan för reformen kan styras på förhand med färdigställda planer och 

program (2016, s. 21–22). Enligt Björks bedömning sker en ytterligare frånkoppling i den 

konflikt som uppstår mellan det lokala, och medborgardrivna, och det centrala, och 

polishierarkiska, vilket resulterar i en dysfunktionell kontakt mellan ledning och personal 

(2016, s. 26).  

 

Likt Björk (2016) har Ivarsson Westerberg (2020) genomfört en studie på anställda inom 

Polismyndigheten, där har han granskat sådant som förarbeten, utredningar och annan 

dokumentation för att visa på vad som gick fel med omorganiseringen. En problematik berör 

implementeringen av förändringsarbetet. Skribenten menar att det fanns en övertro på 

rationalistiska modeller i såväl planering som genomförandet och att motståndet från 

organisationen underskattades kraftigt (2020, s. 181). Förändringsarbetet blev för omfattande, 

man tog inte hänsyn till annan kunskap och erfarenheter, utan förlitade sig på konsulter. Den 

så kallade “försiktighetsprincipen” och mänskliga perspektivet beaktades inte i processen 

utan förändringsarbetet byggde på att det skulle ske genomföras snabbt och kraftfullt (2020, 

s. 174 och 181). Utfallet blev en splittring av grupper, försämrad bemanning inom 

lokalpolisen, ingen förbättring av utredningsresultat, stödfunktioner som inte levererat vad 

som utlovats, handlingsförlamning och oro i organisationen samt en kostnadsökning (2020, s. 

164). 

 

Även Statskontorets (2018) rapport belyser att omorganiseringen av Polisens verksamhet 

endast till viss del har uppnått de mål som avsågs att uppfyllas. Samtidigt påvisas ingen 

förbättring av verksamhetsresultaten samt att kvalitén i polisarbetet skulle ha ökat. De lyfter 

fram tre huvudsakliga orsaker till att reformen inte genomförts enligt regeringens plan. 

Centraliseringen har inte utnyttjats till fullo, resursbrist har påverkat måluppfyllelsen samt att 

genomförandet av omorganiseringen varit svårare än beräknat (2018, s. 7–8). 

2.3 Delaktighet, kommunikation och informationsutbyte 

Mycket av forskningen har även studerat hur medarbetarna motsatt sig och påverkats negativt 

av förändringsarbeten i organisationer (Reichers et al., 1997; Brown & Cregan, 2008; 

Angelöw, 1991; Liljegren et al., 2003; Weber & Weber, 2001; Gilley, McMillan & Gilley, 

2009; Angelöw, 2010). De följande studier visar är att en ökad grad av delaktighet i 
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förändringsprocessen hade kunnat minska dessa negativa konsekvenser. För att öka 

medarbetarinvolvering är kommunikation och informationsutbyte betydelsefulla verktyg för 

att åstadkomma detta. 

 

Reichers et al. (1997) utförde en amerikansk studie med både chefer och medarbetare där det 

visade sig att medarbetarna var mer negativa till förändringar än vad cheferna var. Forskarna 

menade på att detta berodde på att cheferna var mer informerade och delaktiga i 

förändringarna vilket skapade en mer positiv attityd (1997, s. 51). Brown och Cregan (2008) 

utförde en liknande studie inom offentlig sektor i Australien som visade på att medarbetare 

som kände sig delaktiga i förändringen hade en mindre negativ attityd mot 

organisationsförändringar (2008, s. 671). Angelöw (1991) har utvecklat teorier om 

organisationsförändringar utifrån ett humanistiskt perspektiv och instämmer med ovanstående 

författares antaganden om att medarbetarna behöver involveras i förändringsprocessen och 

menar även att det kan leda till minskade stressnivåer samt en ökad känsla av kontroll. Detta 

kan i sin tur minska risken för att olika former av motstånd uppstår (1991, s. 38–39). Även 

Liljegren et al. (2003) har studerat förändringsarbeten där de utfört semistrukturerade 

intervjuer med mellanchefer i svenska myndigheter. Författarna hävdar att medarbetarnas 

delaktighet i förändringsarbeten kan medföra att de lättare accepterar förändringen. Om 

medarbetarna inte tillåts uttrycka åsikter gällande förändringen kan de uppleva att de blir 

orättvist behandlade vilket kan leda till att de begår olika handlingar mot organisationen, 

exempelvis att de väljer att säga upp sig eller beter sig illojalt (2003, s. 317 och 321). 

 

Weber och Weber (2001) undersöker i sin studie vilket stöd och tillit medarbetarna upplever 

gentemot ledningen under en organisationsförändring. Författarna lyfter fram att en 

organisationsmiljö som tidigt involverar medarbetarna i förändringsprocessen kan leda till att 

motståndet minskar gentemot förändringsprocessen och kan ge motsatt effekt, där 

medarbetarengagemanget i stället kan öka gällande förändringen (2001, s. 296). Gilley, 

McMillan och Gilley (2009) har undersökt olika beteenden associerat med effektivt ledarskap 

i förändringsprocesser. Skribenterna framhäver att ett medarbetarengagemang förbättrar 

kommunikationen i organisationer vilket skapar ökad kapacitet och motivation hos 

medarbetarna vilket i sin tur kan öka produktiviteten och bidra till att enklare genomföra 

förändringsprocesser. Angelöws (2010) studie bygger på erfarenheter av förändringsarbeten i 

både offentlig och privat sektor och tidigare forskning inom området. Författaren hävdar att 

medlemmar i organisationer har viktiga erfarenheter och kunskaper som ledningen behöver ta 
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hänsyn till under en förändringsprocess och om dessa ignoreras kan det leda till att 

medarbetarna ser negativt på organisationsförändringen (2010, s. 20). 

 

Ett stort antal forskare har påvisat vikten av god kommunikation för att åstadkomma ett 

positivt utfall av förändringsarbetet (Simoes och Esposito, 2014; Mitchell, 2013; Johansson 

& Heide, 2008; Allen et al. 2007; DiFonzo och Bordia, 1998; Kotter, 1996; Armenakis et al. 

1993). Simoes och Esposito (2014) har i sin studie undersökt hur kommunikationen påverkar 

motståndet till förändring, vilket är av intresse för att studera framgången med 

organisationsförändringar. Att kommunicera kan stärka förändringsberedskap, öka 

engagemanget och minska osäkerheten hos medarbetarna. Det ses som ett sätt att informera, 

involvera och motivera medarbetare att delta i förändringsprocessen. I förändringsprocessen 

kan kommunikationen mellan chefer och medarbetare ses som både en teknik och ett verktyg 

(2014, s. 325). Likt Simoes och Esposito (2014) framhäver Mitchell (2013) teorier om hur 

medarbetare kan involveras i förändringsarbetet inför en planerad organisationsförändring. 

De diskuterar kommunikationens betydelse och menar att en öppen kommunikation mellan 

parterna kan stärka chansen att genomgå en organisationsförändring och att det kan stärka 

utvecklingen av goda relationer samt undanröja olika former av hinder i förändringsprocessen 

(2013, s. 37). 

 

Johansson och Heide (2008) diskuterar kommunikationens roll under en 

organisationsförändring och betonar vikten av att medarbetarna får en förståelse för varför 

förändringen kommer att ske och vad den kommer att innebära för deras roll och 

organisationen i stort. Hur förändringsledarna redogör för förändringen är av stor betydelse 

för hur förändringen kommer att tas emot från medarbetarna (2008, s. 295). Även Allen et al. 

(2007) har utfört en studie på ett antal anställda från olika organisationer och menar att 

medarbetare som får ta del av kommunikationen gällande förändringen kan skapa en större 

förståelse för denna vilket kan reducera graden av osäkerhet. Vidare hävdar författarna att 

kommunikationen till medarbetarna behöver bestå av relevant och detaljerad information 

under en förändringsprocess (2007, s. 190 och 197). Likt Allen et al. (2007) diskuterar 

DiFonzo och Bordia (1998) utifrån sin studie som baseras på fältintervjuer med ledning- och 

kommunikationsavdelningar på olika företag, om relationen mellan kommunikation och 

osäkerheter vid förändringsarbeten. Författarna hävdar att otillräcklig information kan 

framkalla motstånd i form av skvaller och rykten hos medarbetarna. Författarna menar att 
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tydlig information kan upprätthålla ett förtroende och minska medarbetarnas uppfattning om 

osäkerhet under förändringsarbetet (1998, s. 296). 

 

Kotter (1996) har med stöd av sin tidigare forskning och artikel “Leading change: why 

transformation efforts fail” (1995) vidareutvecklat sina teorier i en ny bok som lyfter fram 

flera exempel och förslag som synliggör vad som gått bra eller dåligt vid förändringsarbeten. 

Författaren uttrycker att ledare behöver vara tydliga och kommunicera sina visioner om hur 

de ser på förändring och varför det är av relevans att genomföra förändringen (1996, s. 89). 

Armenakis et al. (1993) redogör i sin studie för hur beredskap kan tas till förändringsarbetet 

samt hur förändringsledarna kan påverka hur medarbetarna ställer sig till 

organisationsförändringen. De beskriver olika sätt att kommunicera under ett 

förändringsarbete, där han lyfter fram två olika sätt, den muntliga och den skriftliga 

kommunikationen. Medan muntlig kommunikation består av direkta samtal med 

medarbetarna består skriftlig kommunikation av diverse dokument bearbetat av 

organisationen, exempelvis i form av rapporter eller nyhetsbrev (1993, s. 5). 

2.4 Sammanfattning 

Tidigare forskning pekar på att de flesta förändringsarbeten verkar misslyckas i praktiken och 

att det främst beror på att förändringsprocesser består av komplexa processer med en mängd 

olika aktörer inblandade. Hos företagsledningar finns ofta en strävan att se sig själva som 

rationella, effektiva och överlägsna beslutsfattare där det ofta finns en tendens att man bortser 

från mottagarna av förändringen och de motståndsreaktioner som kan tänkas uppkomma 

under förändringsarbetet. 

 

I tidigare forskning som berör omorganisationer inom polisen visar det sig att flera av de mål 

som fanns med Närpolisreformen även kommit att spegla den nya Polismyndigheten, 

däribland arbetet utifrån det lokala och att samtliga poliser skulle bli till “allpoliser”. Däremot 

har den tidigare forskningen riktat mycket kritik mot den nya organisationen. Den enhetlighet 

som eftersträvades anses vara problematisk eftersom det strider mot polisverksamhetens 

funktion. Det finns också forskning som pekar på att det inte togs någon som helst hänsyn till 

ett mänskligt perspektiv under förändringsarbetet och att några konsekvenser av 

omorganiseringen blev en splittring av arbetsgrupper, inga förbättrade utredningsresultat samt 

en ökad oro och handlingsförlamning inom organisationen. 
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Avslutningsvis betonas vikten av delaktighet, kommunikation och informationsutbyte under 

förändringsprocessen för ett framgångsrikt förändringsarbete. Forskningen pekar på att 

medarbetare behöver involveras tidigt under förändringsprocessen för att de lättare ska 

acceptera förändringen samt kunna undvika olika former av motstånd. Det hävdas att 

medlemmarna i organisationen har viktiga erfarenheter och kunskaper som ledningen 

behöver ta hänsyn till. Genom att involvera, informera och motivera kan man öka 

medarbetarengagemanget. Medarbetare som får ta del av kommunikationen kan vidare skapa 

sig en ökad förståelse för förändringen samt reducera graden av osäkerhet. 
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3. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel kommer det teoretiska ramverket för studien att presenteras. Det teoretiska 

ramverket är till för att ge en ökad förståelse för studieobjektet. I studien kommer 

nyinstitutionell teori att användas för att förklara varför Polismyndigheten valt att bedriva en 

omorganisering. Därefter kommer en teori om arbetstillfredsställelse att synliggöra 

omorganiseringens påverkan på polisers arbetssituation. Slutligen kommer en teori om olika 

former av motstånd att presenteras för att kunna skapa en förståelse för polisers hantering av 

omorganiseringen. 

3.1 Nyinstitutionell teori 

Inom nyinstitutionell teori betonas samspelet mellan organisationer och aktörer å ena sidan 

och institutioner å andra sidan (Stern, 1999, s. 78). Samhällets utveckling kan därför ses som 

ett resultat av både organisationers handlande och institutionernas utformning (Meyer & 

Rowan, 1977, s. 348). En institution kan betraktas som samhällets spelregler, vilket består av 

olika typer av normer, regler och rutiner för handlandet (Stern, 1999, s. 77). Den process 

genom vilken kunskapen blir kollektiv delad och förgivettagen benämns för 

institutionalisering (Meyer & Rowan, 1977, s. 341). Det skapar en form av social kontroll där 

organisationer följer institutioner för att undvika informella sanktioner av olika slag såsom 

dåligt rykte och skvaller (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 17 och 105). 

 

Meyer och Rowan (1977) betonar att organisationer inte lever isolerade från omvärlden utan i 

en institutionaliserad miljö. Anpassning till omgivningen är således nödvändig för att följa de 

institutionella reglerna vad gäller nya arbetssätt. Genom att göra på detta vis har 

organisationer möjlighet att vinna legitimitet vilket grundar sig i gemensamma antaganden 

om normer för rationalitet (1977, s. 340–343). Att anta dessa arbetssätt som anses legitima, 

vilket kan förklara rationella myter. Det innebär att det finns föreställningar om 

organisationer, som anses rationella, förväntade sätt att agera för att öka sin effektivitet, än 

vad som snarare är mer effektivt. Dessa myter blir därigenom institutionaliserade i vårt 

samhälle och kan fungera som en social fakta för att beskriva hur en organisation bör se ut 

(Meyer & Rowan, 1977, s. 348; Stern, 1999, s. 81). 

 

Rationella myter skapar en stor påverkan på organisationerna och ett begrepp som 

isomorfism förklarar den organisatoriska likriktningen, där organisationer inom liknande 
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områden och fält alltmer liknar varandra i och med att de tekniska överlägsna 

organisationerna överlever och sprids i samhället (Stern, 1999, s. 81). Detta medför att 

organisationer vill utforma sin formella struktur utifrån samma myt. Genom att efterlikna mer 

framgångsrika organisationer kan de mindre framgångsrika organisationerna minska deras 

osäkerhet angående olika problem och applicera nya praktiska lösningar på ett bra sätt 

(Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 66 och 80). Meyer och Rowan (1977) menar att 

konsekvenserna av isomorfism är att organisationen involverar olika element som är 

legitimerade externt snarare än vad som är grundat på effektivitet. Författarna hävdar att 

eftersom försök till att samordna institutionaliserade aktiviteter i organisationer kan leda till 

konflikter och förlust av legitimitet, kan sammansättningen av dessa aktiviteter särkopplas 

från varandra. En särkoppling sker när den formella strukturen delas in i vad som egentligen 

görs och vad organisationen synliggör utåt mot omgivningen (1977, s. 348 och 356–357). 

3.2 Arbetstillfredsställelse 

I denna studie har vi valt att använda oss av Karasek och Theorells (1990) krav-, kontroll och 

stöd-modell. Kortfattat går teorin ut på att förklara vad som påverkar känslan av stress och 

hur de olika delarna krav, kontroll och stöd påverkar varandra. Författarna menar att det är av 

stor betydelse för oss människor att känna att det finns påverkansmöjligheter på 

arbetssituationen, särskilt viktigt när det ställs höga krav i arbetet. Med krav betonas 

individens arbetssituation i form av deadlines, mängden arbete, svårighetsgrad, fysiskt eller 

psykisk påfrestning. Med kontroll innebär individens möjligheter till handlingsutrymme, 

kompetens, möjlighet att fatta egna beslut, otydliga arbetsuppgifter, otillräcklig information, 

krånglande system och känslan av att förlora kontroll över en situation. Med stöd menas 

sådant som stöd från cheferna, arbetskamraterna, organisationen, vänner och familj. Alla 

individer reagerar olika på dessa påfrestningar. En bra arbetsplats har hittat balansen mellan 

dessa, där individen har en hanterbar kravnivå och där det finns goda möjligheter att påverka 

sin arbetssituation och där det finns ett bra stöd i organisationen (Karasek & Theorell, 1990). 

Nedan kommer Figur 1 som förklarar modellen:  
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(Bild hämtad från: Lunds universitet) 

3.3 Olika former av motstånd 

Enligt Karlsson och Skorstad (2019) definieras motstånd som allt som en individ är, gör och 

tänker på och som denne inte förväntas vara, göra och tänka i arbetet och som är riktat uppåt 

mot den organisatoriska hierarkin (2019, s. 519). Motstånd kan framträda var som helst i 

organisationen där det finns en över- och underordning vilket betyder att det kan uppträda på 

flera platser i hierarkin, inte enbart hos de lägst underordnade arbetstagarna. Eftersom 

motstånd anses vara ett brott mot de förväntningar överordnade har kan motstånd studeras 

som en social relation mellan den anställde och organisationen (2019, s. 519–521). Motstånd 

mot förändring grundas i handlingar som individen ser som rationellt utifrån eget perspektiv, 

det vill säga utifrån bedömningar som bygger på innehållet av förändringen och vad den 

medför för ens egna del. Vidare kan motstånd bedrivas både kollektivt och individuellt. Med 

kollektivt motstånd menas att en grupp människor går samman för att bli mer 

motståndskraftiga medan individuellt motstånd kännetecknas av att individen gör motstånd 

på egen hand (2019, s. 520–521). 

 

För att belysa mer specifikt vilka olika former av motstånd som uppstått i samband med 

omorganiseringen tänker vi applicera Hirschmans (1970) teori om exit, voice och loyalty. 

Dessa tre typhandlingar kan användas i studier om organisationer som befinner sig i någon 

form av kris. “Exit” innebär att medarbetaren lämnar organisationen eller byter tjänst. 

“Voice” innebär att medarbetaren uttrycker sitt missnöje på något vis, antingen till någon som 

denna tror kan påverka orsakerna till missnöjet eller alternativt direkt missnöje till ledningen. 

Till sist finns “loyalty” där medarbetaren accepterar läget i hopp om att missnöjet på sikt 

kommer att minska och förblir därför lojal till organisationen. Vidare förklarar Astvik et al. 
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(2017, s. 43) att utföra en “Exit” inte alltid resulterar i att den anställde väljer att avsluta 

dennes anställning men att det hela kan resultera i en ”psykologisk distansering” från arbetet. 

Det sammanfattas som att motivationen, engagemanget och resultatet i arbetet blir påverkat 

av den psykologiska distanseringen på ett negativt sätt. 

3.4 Sammanfattning 

I den nyinstitutionella teorin betonas samspelet mellan dels, organisationer och aktörer dels, 

institutioner, där institutionerna kan studeras som samhällets spelregler. För att organisationer 

ska kunna överleva i samhället krävs det att de vinner legitimitet från omgivningen och detta 

gör de genom att följa rationella myter, föreställningar om hur en framgångsrik organisation 

bör fungera. Detta medför en organisatorisk likriktning, isomorfism, eftersom det leder till att 

samtliga organisationer eftersträvar samma myt. Vidare kan en särkoppling ske om den 

formella strukturen särkopplas från vad som görs och vad som visas utåt till omgivningen. 

 

Eftersom arbetstillfredsställelsen är viktigt hos medarbetarna i organisationen kan det vara 

nödvändigt att förstå vad som påverkar deras känsla av stress och hur de olika delarna krav, 

kontroll och stöd i arbetet kan påverka varandra. En framgångsrik arbetsplats har hittat en 

balans mellan de olika delarna, där det finns en hanterbar kravnivå, goda 

påverkansmöjligheter och ett bra stöd i organisationen. När det inte finns en balans mellan 

dessa kan det i sin tur leda till olika former av reaktioner bland de anställda i organisationen. 

Medarbetaren kan välja att avsluta sin anställning alternativt söka sig till något annat, 

protestera sitt missnöje individuellt eller kollektivt, stanna lojal till organisationen eller välja 

att distansera sig helt och hållet från arbetet.  
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4. Metod 

I detta kapitel kommer metodvalet att beskrivas samt motiveras utifrån studiens syfte. Sedan 

kommer tillvägagångssätt, val av material och avgränsningar redogöras för. Därefter följer ett 

avsnitt med en presentation av samtliga respondenter som medverkat i studien. Vidare 

kommer bearbetning av material samt val av analysmetod att presenteras. Sedan kommer 

studiens tillförlitlighet och äkthet att diskuteras i relation till studien. Avslutningsvis lyfts de 

etiska överväganden fram för att säkerställa studiens genomförande. 

4.1 Val av metod 

Syftet med denna studie var att undersöka polisers upplevelser av Polismyndighetens 

omorganisering år 2015. Metodvalet byggde framför allt på relevans utifrån forskningsfrågan 

(Ahrne & Svensson, 2015, s. 14). Eftersom intresset för studien grundade sig i polisers egna 

upplevelser av omorganiseringen var en kvalitativ metod, med hjälp av ord snarare än siffror, 

att föredra för att beskriva fenomenet (2015, s.10). Den kvalitativa metoden kunde hjälpa oss 

att förstå och tolka den sociala verkligheten utifrån individernas egna upplevelser och 

erfarenheter. Som forskare är man en del av forskningen och de människor man studerar 

(2015, s. 8). En medvetenhet om forskarrollen och vikten av såväl närhet som distans till 

forskningsobjektet var av stor betydelse i vår kvalitativa studie. 

4.2 Insamling av material 

För att studera polisernas egna upplevelser av omorganiseringen tillämpades kvalitativa 

intervjuer. När det gäller intervjuer behöver man förlita sig på det verbala språket en annan 

person förmedlar (Bryman, 2018, s. 594). Det ställer också höga krav på forskarens 

analytiska förmåga och sociala kompetens. Kontexten i en intervju är aldrig heller neutral 

eftersom den formas av olika faktorer såsom ålder, ras, klass, kön etcetera (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 45 och 48). 

 

I denna studie valdes intervjuerna att bygga på en semistrukturerad intervjuform (Alvehus, 

2019, s. 87). Detta kunde medföra en mer flexibel och interaktiv intervjukontext än den 

strukturerade intervjuformen som i större utsträckning grundar sig på redan 

färdigformulerade frågor (Bryman, 2018, s. 561–562). Innan intervjuerna påbörjades 

konstruerades en intervjuguide (se Bilaga A) med en del öppna frågor och teman kopplade till 

frågeställningarna som var vägledande i samtalet (Bryman, 2018, s. 565). Utöver dessa teman 
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och öppna frågor anknutna till syftet fanns även inledande frågor som berörde sådant som 

bakgrundsfakta för att bidra till en lättsam start och avslutande frågor som gav respondenten 

utrymme till att framföra ytterligare synpunkter utöver samtalet. Frågorna strävade efter att 

använda ett begripligt språk och att undvika frågor av ledande karaktär (2018, s. 566). Innan 

intervjuundersökningen genomfördes en pilotstudie för att testa mätinstrumentets kvalité 

(2018, s. 332). Ett informationsbrev (se Bilaga B) skickades även ut till samtliga respondenter 

innan intervjuerna för att de skulle ges tillgång till information om deras medverkan samt 

syftet med studien och relaterade frågeställningar som skulle komma att beröras (Öberg, 

2015, s. 62). 

 

Inför intervjuerna studerades officiella dokument och litteratur om Polismyndigheten som 

organisation samt polisens omorganisering för att få en förförståelse om det specifika 

området som skulle studeras. Att vara påläst, visa på engagemang och intresse kunde fungera 

som en ersättning för respondenten som tagit sig tiden till att medverka i intervjun vilket 

kunde uppmuntra till ett mer givande samtal (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 43–44). 

Det kunde även fungera som ett underlag och stöd för respondenterna om deras minne skulle 

brista i någon aspekt i och med att det var sju år sedan omorganiseringen genomfördes. 

 

Flertalet av intervjuerna genomfördes på plats eftersom det kunde tänkas ge en mer personlig 

och avslappnad intervjusituation för respondenten. Även sådant som kroppsspråk och 

reaktioner upplevdes enklare att uppmärksamma vid en fysisk intervju för att få information 

gällande förvirring och obehag eller liknande (Bryman, 2018, s, 583). Under intervjuerna 

uppmärksammades stundtals tillfällen där respondenternas minnesbrist orsakade en osäkerhet 

vilket gjorde det enklare för oss att hjälpa till och underlätta deras minne vid behov. Det var 

även viktigt att ha i åtanke att respondenter kunde vilja representera sig själva på ett specifikt 

sätt när intervjun genomfördes på den specifika arbetsplatsen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015, s. 42). Exempelvis kan det för vissa poliser upplevas känsligt att tala om 

omorganiseringen av Polismyndigheten. Detta försökte undvikas i viss mån genom att vi 

befann oss på en ostörd plats som möjligt (Bryman, 2018, s. 566). 

 

Två av intervjuerna utfördes på distans. Den ena utfördes via ett telefonsamtal och den andra 

via ett Zoom-samtal utan kamera, på begäran av respondenterna. Detta medförde en mer 

formell och opersonlig intervjusituation eftersom vi varken kunde studera ansiktsuttryck eller 

kroppsspråk, däremot upplevdes dessa intervjuformer både smidiga och flexibla med tanke på 
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tidsaspekten (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 43–44). Under Zoom-samtalet kunde en 

del tekniska problem uppkomma bland annat svårigheter i att höra vad som sades, men några 

större störningar som påverkar upptaget av information upplevdes inte. 

 

Varje enskild intervju pågick cirka 45 minuter och i flertalet av intervjuerna valde vi att vara 

två personer som intervjuade, på så vis kunde ena personen ställa frågor medan den andra 

förde anteckningar och flikade in med följdfrågor. Samtalet spelades in via telefon efter 

begärt samtycke. Att spela in intervjuerna var en fördel för att kunna bevara respondentens 

ord och uttryckssätt samt underlätta för minnet (Bryman, 2018, s. 579). För att säkra 

respondenternas anonymitet namngavs ljudfilerna med benämningar så som respondent 1, 

respondent 2, respondent 3 och så vidare. 

4.3 Material, urval och avgränsningar 

Studien byggde på intervjumaterial från poliser avgränsat till Region Stockholm. Eftersom 

intresset för studien grundade sig i organisationsförändring var Polismyndighetens 

omorganisering år 2015 av intresse för att studera ett mer specifikt fall. I undersökningen var 

polisers egna erfarenheter och upplevelser av omorganiseringen viktiga för att skapa en 

bredare och djupare förståelse om organisationsförändring som process och hur en sådan 

kunde upplevas av mottagarna av den. För att studien skulle bli så allsidig som möjligt 

baserades den på ett tiotals intervjuer och tills det att vi upplevt att en teoretisk mättnad hade 

uppnåtts. Med teoretisk mättnad menas att samma svarsmönster upprepas i ett flertal 

intervjuer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 42). 

 

För att få tillgång till studieobjektet hade en av oss en kontakt i vårt sociala nätverk som 

arbetar inom Polismyndigheten. Genom denna kontakt kunde vi med hjälp av ett 

snöbollsurval få tag på ytterligare respondenter som kunde tillgodose oss med relevant 

information i relation till studiens syfte (Bryman, 2018, s. 504). Därefter applicerades ett 

målstyrt urval eftersom undersökningen grundade sig på personer med särskilda 

arbetslivserfarenheter (2018, s. 498). Ett kriterium var att respondenterna behövde ha arbetat 

3 år innan samt 3 år efter omorganiseringen av Polismyndigheten för att kunna bidra med 

deras upplevelser av förändringsarbetet, såväl innan som efter. Ett ytterligare kriterium var att 

respondenterna skulle vara utbildade poliser och arbetar eller har arbetat som polis i yttre 

tjänst inom polisen eftersom en stor del av Polismyndigheten består av poliser som arbetar 



21 
 

inom ingripandeverksamheten och det är främst där det praktiska polisarbetet sker. I övrigt 

spelade det ingen roll vilken tjänst respondenten hade för närvarande då det var svårt att få 

tag på ordningspoliser som både hade arbetat innan och efter omorganiseringen, detta beror 

på att poliser har en tendens att byta tjänst inom de närmaste åren. Dock fanns en 

medvetenhet om den skevhet som kan tänkas uppkomma i studiens resultat om 

respondenterna bytt tjänster under dessa år, eftersom vi inte kan fastställa om deras svar 

grundar sig i omorganiseringen eller byte av tjänsten. Ett sista kriterium var att 

respondenterna skulle ha arbetat i region Stockholm eftersom vi ville avgränsa studien till ett 

specifikt geografiskt område. Två av respondenterna uppfyllde inte de sista kriteriet på grund 

av tidsaspekten samt svårigheten att få tillgång till respondenter. Även om de inte arbetade 

inom region Stockholm hade de värdefulla erfarenheter av omorganiseringen. 

4.4 Presentation av respondenter 

Respondent 1. Respondenten är en kvinna i 40-årsåldern. Personen har arbetat inom 

Polismyndigheten cirka 20 år och arbetar för närvarande i inre tjänst. 

 

Respondent 2. Respondenten är en kvinna i 50-årsåldern. Personen har arbetat inom 

Polismyndigheten cirka 10 år och arbetar för närvarande i inre tjänst. 

 

Respondent 3. Respondenten är en man i 30-årsåldern. Personen har arbetat inom 

Polismyndigheten cirka 10 år och arbetar för närvarande i inre tjänst. 

 

Respondent 4. Respondenten är en man i 60-årsåldern. Personen har arbetat inom 

Polismyndigheten cirka 30 år och arbetar för närvarande i inre tjänst. 

 

Respondent 5. Respondenten är en kvinna i 60-årsåldern. Personen har arbetat inom 

Polismyndigheten cirka 30 år och arbetar för närvarande i yttre tjänst. 

 

Respondent 6. Respondenten är en kvinna i 50-årsåldern. Personen har arbetat inom 

Polismyndigheten cirka 20 år och arbetar för närvarande i inre tjänst. 

 

Respondent 7. Respondenten är en kvinna i 50-årsåldern. Personen har arbetat inom 

Polismyndigheten cirka 20 år och arbetar för närvarande i inre tjänst. 
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Respondent 8. Respondenten är en man i 40-årsåldern. Personen har arbetat inom 

Polismyndigheten cirka 20 år och arbetar för närvarande i yttre tjänst. 

 

Respondent 9. Respondenten är en man i 50-årsåldern. Personen har arbetat inom 

Polismyndigheten cirka 30 år och arbetar för närvarande i inre tjänst. 

 

Respondent 10. Respondenten är en man i 50-årsåldern. Personen har arbetat inom 

Polismyndigheten cirka 30 år och arbetar för närvarande i yttre tjänst. 

4.5 Bearbetning av material 

4.5.1 Transkribering 

Transkriberingarna utfördes av oss själva vilket var en fördel för att skapa sig en förståelse 

och lära känna materialet och i ett tidigt skede kunna inleda tolkningsarbetet (Ahrne & 

Svensson, 2015, s. 51). Det var även bra att vara medveten om att transkriberingen av det 

inspelade materialet är ett mycket tidskrävande arbete och ofta underskattas svårigheten i att 

omvandla talat språk till skrivet (Bryman, 2018, s. 579). Det inspelade materialet 

transkriberades och analyserades kort därefter för att samtalet fortfarande skulle vara färskt i 

minnet och samt för att inte samla på sig en enorm textmassa (2018, s. 579). Vid 

transkriberingen av materialet låg huvudfokus på vad som sades och mindre vikt på de 

talspråkliga detaljerna. Transkriberingarna skedde parallellt med intervjuerna under en 

tvåveckorsperiod och transkriptionerna uppnådde totalt 101 sidor, där respondenten döptes 

till R1, R2, R3 och så vidare och intervjupersonen till IP. 

 

4.5.2 Analysmetod 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ studie med intervjuer som datainsamlingsmetod och 

därigenom blev en kvalitativ innehållsanalys lämplig att tillämpa för analysen av det 

transkriberade materialet. En kvalitativ innehållsanalys är en uppskattad analysmetod tack 

vare dess flexibilitet (Hsieh & Shannon, 2005, s. 1277). En svaghet med denna metod är dock 

att det inte finns några fasta tillvägagångssätt för hur analysarbetet ska bedrivas utan det fick 

vi själva bestämma. Analysmetoden definieras som en subjektiv tolkning av textdata, genom 
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en klassificeringsprocess, som inbegriper sådant som kodning samt identifiering av teman 

och kategorier (2005, s. 1277–1278). 

 

Eftersom vårt studieobjekt grundas i teoretiska utgångspunkter tillämpades en mer riktad 

form av kvalitativ innehållsanalys som analysmetod av det transkriberade materialet (Hsieh 

& Shannon, 2005, s. 1281). Med riktad innehållsanalys tillämpas en mer deduktiv ansats och 

systematiskt tillvägagångssätt med redan förbestämda kategorier och teman (2005, s. 1281). 

Att erhålla ett öppet sinne under analysarbetet var däremot viktigt för att kunna skapa 

möjligheter till att nya intressanta fenomen kunde uppkomma ur datan. Ett kodningsschema 

utvecklades för att förenkla innehållsanalysen, där tre övergripande teman samt 

underkategorier skapades utifrån frågeställningarna (Bryman, 2018, s. 369).  De tre 

övergripande teman bestod av “upplevelse av omorganiseringens mål”, “påverkan på 

arbetssituationen”, samt “hantering av omorganisationen” med tillhörande underkategorier 

till varje tema. Utöver detta fann vi ett ytterligare intressant tema som ansågs relevant vilket 

kom att benämnas för ”förändringsarbetet”. Sedan påbörjades själva kodningsarbetet för att 

kunna etikettera, åtskilja, organisera och sammanställa materialet (2018, s. 688). Koder med 

liknande innehåll bildade tillsammans ett tema eller en kategori. Färgmarkeringar användes 

för att särskilja koderna åt. En svårighet som uppkom var att inte narrativet skulle gå förlorat 

och leda till en uppstyckning av texten (2018, s. 701). Vi hanterade detta genom att noga läsa 

igenom transkriberingarna innan kodningsarbetet påbörjades samt att gå parallellt mellan 

kodningschemat och det empiriska materialet under sorteringen av koderna för att inte förlora 

kontexten. En ytterligare svårighet som uppkom var hur de olika kategorierna och teman 

skulle förstås eftersom betydelserna var närliggande och kopplade till varandra. Detta 

hanterades genom att skapa ett gemensamt synsätt gällande tolkningen av det transkriberade 

materialet samt genom att granska varandras kodningsmaterial under analysarbetet. Efter att 

materialet kodats, tematiseras och analyserats kunde slutsatser tas till syftet och 

frågeställningarna i studien. 

4.6 Tillförlitlighet och äkthet 

För kvalitativa studier finns olika kriterier för att bedöma studiens kvalité som vissa forskare 

menar skiljer sig avsevärt från de kvantitativa bedömningskriterierna som omfattar begreppen 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet (Bryman, 2018, s. 467). Av den anledning kommer 

studien använda sig av motsvarande begrepp tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitligheten 
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består av fyra delkriterier och dessa är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en 

möjlighet att styrka och konfirmera. Äkthet handlar om mer generella frågor om 

forskningsprocessen, däribland hur rättvis bild undersökningen ger av den grupp människor 

som har studerats (2018, s. 467 och 470). 

 

I en kvalitativ studie finns en medvetenhet om att det inte går att generalisera 

forskningsresultatet på samma sätt som i kvantitativa studier eftersom studien endast grundar 

sig på ett tiotals individer inom ett avgränsat område (Bryman, 2018, s. 467–468). För att vår 

studie skulle bli så innehållsrik som möjligt utifrån den sociala verkligheten som studerades 

strävade vi efter att uppnå täta, fylliga och detaljerade beskrivningar i intervjuerna med 

respondenterna. Vi är även medvetna om att studien inte blir lika representativ i den mening 

att urvalet inte är slumpmässigt utan baseras på en kontakt i vårt nätverk och sedan ett 

snöbollsurval. Däremot fanns vissa särskilda kriterier för den grupp som studerades för att ge 

en så rättvis bild som möjligt i förhållande till studieobjektet. Studiens pålitlighet handlar om 

att vi som bedrivit forskningsprocessen har redogjort för alla steg samt ifrågasätt och 

diskuterat dessa under processens gång (2018, s. 468). 

 

Som forskare i en kvalitativ studie finns också en medvetenhet om svårigheten i att vara 

fullständigt objektiv och det är av betydelse att poängtera att resultatet av studien bygger på 

våra subjektiva tolkningar av det empiriska materialet (Bryman, 2018, s. 470). Eftersom 

mycket kritik har riktats mot omorganiseringen fanns en förståelse för att det kunde påverka 

vårt eget synsätt och på så vis försökte ett öppet förhållningssätt under studiens gång intas för 

att inte stänga möjligheter för att nya intressanta fenomen skulle tillåtas växa fram. Det är 

även viktigt att belysa något som berör respondenternas minnesbild av omorganiseringen. 

Eftersom omorganiseringen av polisen skedde för sju år sedan fanns en medvetenhet om att 

minnet hos respondenterna kan ha kommit att förvrängas med tiden och att det kan komma 

att påverka resultatet av studien. Det fanns också en vetskap om att respondenternas olika 

befattningar kan komma att påverka deras syn på omorganiseringen. Eftersom det kan 

upplevas känsligt att tala om omorganiseringen fanns även en kännedom om att 

respondenterna kan uttrycka sig försiktigare och på ett visst sätt när intervjuerna genomfördes 

på den specifika arbetsplatsen. 

4.7 Etiska överväganden 
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För att säkerställa att forskningen bedrevs på ett korrekt sätt låg Vetenskapsrådets 

forskningsetik som grund för studien (Vetenskapsrådet, 2002). Vetenskapsrådet lyfter fram 

fyra grundläggande huvudkrav som är av nödvändighet att ta i beaktning vid 

forskningsstudier. Det är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet togs hänsyn till genom att dels 

skicka ut ett informationsbrev, dels ge en kort presentation om syftet med studien. 

Respondenterna informerades även om att att deras deltagande var helt frivilligt innan 

intervjuerna påbörjas. Därefter begärdes samtycke till deltagande i studien samt tillåtelse att 

få spela in intervjuerna. 

 

Konfidentialitetskravet beaktades genom att meddela respondenterna att deras uppgifter 

skulle behandlas anonymt och genom att informationen förvarades säkert så att inga 

obehöriga kunde få tillträde till dessa. För att säkerställa detta och skydda anonymiteten i 

högsta mån såg vi till att ingen information skulle delges som på något sätt kunde härledas till 

de enskilda individerna. Material i form av anteckningar och transkriberingar anonymiseras. 

Det inspelade materialet förvarades och lagrades enligt forskningsetiska principer (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 52). Slutligen gavs ett förtydligande till samtliga respondenter 

att deras information endast skulle nyttjas i studiens syfte och av de som medverkade i 

studien. Med det menas att det enbart var vi som genomfört studien, examinator och 

handledare som skulle få tillgång till materialet, i enlighet med nyttjandekravet. 
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer det empiriska materialet att redovisas och analyseras utifrån vårt 

teoretiska ramverk. Syftet med studien var att undersöka polisers upplevelser av 

Polismyndighetens omorganisering år 2015. Tre frågeställningar har konstruerat utifrån syftet 

som berör hur poliser har uppfattat omorganiseringens mål, hur omorganiseringen har 

påverkat polisers arbetssituation samt hur poliser har hanterat omorganiseringen. Utifrån 

frågeställningarna har tre teman konstruerats, “upplevelse av omorganiseringens mål”, 

“påverkan på arbetssituationen” samt “hantering av omorganisationen”. Utöver detta har ett 

tema skapats vid namn ”förändringsarbetet” (tema 5.2) som vi fann både betydelsefullt och 

intressant att belysa för att skapa en ökad förståelse för sådant som genomförande, 

delaktighet och informationsutbyte under en förändringsprocess samt för att relatera till 

tidigare forskning om organisationsförändringar.  

5.1 Upplevelse av omorganiseringens mål 

5.1.1 Bakgrund till omorganiseringen 

Flera av våra respondenter upplever att bakgrunden till omorganisationen av 

Polismyndigheten grundar sig i en ineffektivitet. Meyer & Rowan (1977) hävdar att 

organisationer måste anpassa sig till omgivningen och skapa nya arbetssätt för att vinna 

legitimitet, vilket kan studeras som gemensamma antaganden om rationalitet. Eftersom 

Polismyndigheten inte agerade enligt förväntningarna trots tillsättningen av resurser tappade 

de legitimitet från omgivningen. En respondent förklarar det enligt följande: 

 

“En frustration över att trots att man tillsatte mer resurser så blev polisen inte effektiva” (respondent 

4, man i inre tjänst). 

 

Vidare menar några av våra respondenter att i Statens Offentliga Utredningar (SOU) hade det 

tagits fram detaljer om vad som funkade bra och vad som funkade mindre bra i 

verksamheten. I utredningen hade det kommit fram till att många andra polisverksamheten 

runt om i världen arbetade utifrån det lokala och på så vis hävdade respondenterna att 

Polismyndigheten hade tagit efter andra europeiska länders omorganiseringar. Enligt Stern 

(1999) kan detta studeras som isomorfism, vilket betyder att Polismyndigheten härmar andra 

framgångsrika organisationer inom samma organisatoriska fält för att vinna legitimitet. 

Eriksson-Zetterquist (2009) framför att genom att efterlikna andra framgångsrika 
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organisationer kan den egna osäkerheten inom organisationen reduceras och praktiska 

lösningar knutna till olika problem kan tillämpas på ett smidigt sätt. En respondent uttrycker 

sig enligt följande: 

 

“Så att England tittade man mycket på och man tittade mycket på Holland” (respondent 4, man i inre 

tjänst). 

 

Samtliga av våra respondenter menar att det tidigare fanns 21 myndigheter och att samarbetet 

däremellan inte fungerade eftersom myndigheterna arbetade på olika sätt och att det var något 

som behövde ändras på. Utifrån Meyer och Rowans (1977) teori kan detta studeras utifrån 

gemensamma värderingar om hur en effektiv organisation bör bedrivas. Föreställningarna 

byggde på att en enhetlig myndighet skulle skapa bättre förutsättningar för det polisiära 

arbetet. En respondent uttrycker sig enligt följande: 

 

“Man var tvungen att ta ett nytt grepp, det blev för små kluster liksom här och där vilket innebär att 

man inte kunde enhetligt prioritera” (respondent 2, kvinna i inre tjänst). 

5.1.2 Mål och syfte med omorganiseringen 

Flera av respondenterna hävdar att målet med omorganiseringen var att Polismyndigheten 

skulle gå från att vara 21 myndigheter till en och samma myndighet, således skulle inte 

geografiska gränser påverka hur verksamhetsarbetet prioriterades. Det skulle uppnås genom 

bättre samverkan och likriktning i hela Sverige vilket betyder att samma struktur skulle 

kartläggas på samtliga platser i landet. Vidare menar respondenterna att syftet var att komma 

närmare medborgarna och att allt arbete skulle utgå från den lokala verksamheten. Utifrån 

Meyer och Rowan (1977) kan målet med att komma närmare medborgarna påstås vara en 

strategi av Polismyndigheten för att vinna legitimitet från omgivningen eftersom det polisiära 

arbetet till stor del bygger på relationer till invånarna. En respondent uttrycker sig enligt 

följande om målet med omorganiseringen: 

 

“Grunden var ju att bli en polismyndighet, att geografiska gränser inte skulle påverka hur de 

prioriterade i verksamheten, det vill säga, oavsett vart du bor som medborgare så ska du få samma 

rättssäkra hantering av ditt ärende och samma stöttning och hjälp utifrån polisens uppdrag” 

(respondent 2, kvinna i inre tjänst). 
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Flertalet av våra respondenter menar även att ett ytterligare mål med omorganisationen var en 

medarbetardriven verksamhet. Syftet med ett medarbetardrivet arbete var att polisen skulle 

“byggas underifrån” och att medarbetarna skulle ges ett ökat handlingsutrymme och 

beslutsmandat att påverka den praktiska verksamheten eftersom ökat fokus skulle ligga på 

den lokala verksamheten. Enligt Meyer och Rowan (1977) kan det synliggöras som en 

strategi från Polisledningens sida för att vinna legitimitet internt i organisationen, det vill säga 

från medarbetarna. Vidare hävdar Karasek och Theorell (1990) att medarbetare som tillåts 

påverka sin arbetssituation kan uppleva en större grad av kontroll över arbetet vilket medför 

en ökad arbetstillfredsställelse och kan i sin tur leda till ökad effektivitet i organisationen. I en 

av intervjuerna uttrycks följande för att beskriva hur den nya omorganiseringen var tänkt att 

bedrivas: 

 

“Tanken med omorganisationen var ju också att plana ut våran organisation, att det inte skulle bli så 

toppstyrt. Det skulle bara bli medarbetarstyrt så man kunde påverka” (respondent 5, kvinna i yttre 

tjänst). 

 

Flertalet av våra respondenter framför också att målet var att minska på antalet chefsled i 

myndigheten och att korta ner beslutsvägarna. De rationella myterna om hur 

Polismyndigheten bör fungera menar Meyer och Rowan (1977) hänförs till de institutionella 

reglerna om nya arbetssätt som anses legitima av omgivningen för att öka effektiviteten. Fler 

anställda skulle således komma ut i verksamheten och arbeta närmare medborgarna. En 

respondent uttrycker sig enligt följande: 

 

“Det var ju att få nya ledningsvägar, ledningssystem och antalet chefer, försöka få fler ut i 

verksamheten och mindre chefsled” (respondent 1, kvinna i inre tjänst). 

5.1.3 Förståelse för förändringsarbetet 

Flera av våra respondenter upplever att det fanns en förståelse om bakgrunden till 

förändringen, det vill säga att skapa en enhetlig myndighet. Med stöd av Meyer och Rowan 

(1977) kan Polismyndighetens nya tankesätt om arbetssätt vunnit legitimitet från 

medarbetarna i organisationen. En respondent uttrycker sig enligt följande: 
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“Och med en myndighet så såg vi de möjligheter till att vi faktiskt skulle kunna bli mer effektiva, bli 

mer enhetliga i vårt uppträda helt enkelt, bli mer effektiva helt enkelt, så vi såg många fördelar med 

en ny organisation, det gjorde vi verkligen” (respondent 4, man i inre tjänst). 

 

Samtidigt upplever flera av respondenterna att förståelsen var tudelad, där vissa anser att 

förändringsarbetet var ganska otydligt när det drog igång. Enligt Meyer och Rowan (1977) 

kan det beskrivas som en särkoppling eftersom organisationen inte kunde upprätthålla en 

legitimitet gentemot medarbetarna. Under reformer är interna konflikter vanligt eftersom 

maktbalansen ofta rubbas vid sådana tillfällen. En respondent uttrycker sig enligt följande 

angående implementeringsarbetet av Polismyndighetens omorganisering: 

 

“Det renderade i mer frågetecken än klarhet i vad vi skulle hålla på med” (respondent 9, man i inre 

tjänst). 

 

Några av våra respondenter menar även att den interna rörligheten har ökat inom polisen de 

senaste åren vilket leder till att poliser byter tjänst inom ett par år. Det medför att många 

nyanställda poliser inte har en förståelse för omorganiseringen eftersom de inte själva har 

upplevt den. Utifrån Meyer och Rowans (1997) teori har det skett en institutionalisering av 

polisarbetet, nya förgivettagna handlingsmönster för hur länge en polis bör befinna sig inom 

yttre tjänst vilket påverkar medarbetarnas uppfattningar om omorganiseringen av polisen. En 

respondent uttrycker sig enligt följande om detta: 

 

“Min personal de är så unga, de har jobbat två, tre, fyra år bara, de blev anställda efter 

omorganisationen, så för dem, de vet bara det här, för dem är det här inget konstigt, sen är det vi som 

är lite äldre, som har varit med under den här övergången som kan se skillnaden, men de som jobbar 

nu som är anställda, då som är yttre tjänst som jag träffar på, dem har aldrig upplevt det gamla, hur 

det var” (respondent 7, kvinna i inre tjänst). 

5.1.4 Ur ett effektivitetsperspektiv 

Med en enhetlig Polismyndighet upplever flera av våra respondenter att samverkan mellan 

regionerna har blivit effektivare, det har blivit enklare att se vart resurserna behöver läggas, 

exempelvis för att täcka upp vid personalbehov. Detta innebär att personalen kan förflyttas 

smidigt runt om i landet, från de mindre brottsbelastade områdena till de mer brottsbelastade. 
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Enligt Meyer och Rowan (1977) har organisationen uppnått en ökad effektivitet genom att 

tillämpa nya legitima procedurer för arbete. En respondent uttrycker sig enligt följande: 

 

“Fast i regel så tror jag att transparensen har blivit bättre, vi samverkar mycket bättre internt (...) de 

geografiska gränserna finns inte på samma sätt längre, jag tycker inte det, mycket enklare att sträcka 

ut handen” (respondent 2, kvinna i inre tjänst). 

 

Flera av våra respondenter upplever också att omorganiseringen lett till en tydligare styrning 

och bättre uppföljning av det polisiära arbetet. Meyer och Rowan (1977) menar att denna 

utveckling som Polismyndigheten åstadkommit kan studeras som ett samspel mellan 

organisationens handlande och institutionernas utformning. En respondent uttrycker sig enligt 

följande om den nya styrningen: 

 

“Du ska inte sitta i din radiobil ute och bara åka runt och vänta på några ring (...) utan mer vilka 

platser är mest lämpliga att befinna sig på för att göra mest nytta” (respondent 1, kvinna i inre 

tjänst). 

 

Flera av respondenterna hävdar dock att den likriktighet som eftersträvades i och med 

omorganiseringen skapar problem eftersom förutsättningarna skiljer sig åt geografiskt. Meyer 

och Rowan (1977) påstår att försök till att samordna aktiviteter i en organisation kan leda till 

förlust av legitimitet och orsaka konflikter. Polismyndighetens mål om att bli en likriktad 

myndighet kan antas strida mot verksamhetens funktion. En respondent uttrycker sig om den 

problematik detta har medfört i samband med omorganiseringen: 

 

“Jobbar man i Stockholm med en problembild, eller jobbar man i en mindre ort, eller jobbar man 

liksom på landsbygden så kan man inte ha samma, du kan inte ha, du kan inte ha en grund som är 

lika” (respondent 1, kvinna i inre tjänst). 

 

Flera av våra respondenter menar även att Polismyndigheten inte har kommit närmare 

medborgarna som var ett av huvudmålen med omorganiseringen av polisen. Vidare framför 

respondenterna att avstånden till medborgarna snarare har blivit längre eftersom många 

polisstationer lades ner under omorganiseringen. Enligt Meyer och Rowan (1977) sker en 

särkoppling mellan organisationens mål och faktiska handlingar vilket i sin tur leder till att 
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legitimiteten minskar hos medborgarna i stället för att öka. I en av intervjuerna uttrycker en 

respondent följande: 

 

“Säg att du är utsatt och har blivit slagen i många år och äntligen vågat anmäla så ringer polisen och 

säger att du ska komma på ett förhör. Då ska du sitta och åka pendeltåg hela vägen till Västberga 

med blåmärken. Så att det var ju inte bra” (respondent 6, kvinna i inre tjänst). 

 

Flera av våra respondenter upplever även att målet om att bli en medarbetardriven 

verksamhet genom att bygga organisationen underifrån och flytta beslutsmandatet till 

medarbetarna ute i verksamheten inte heller har genomförts på det sättet som utlovades. 

Utifrån Meyer och Rowans (1977) teori sker ännu en särkoppling i organisationens uttalade 

mål och faktiska handlingar men i detta fall är det medarbetarna i organisationen som tappar 

förtroende för myndigheten. En respondent förhåller sig skeptisk till detta mål och uttrycker 

följande: 

 

“Tanken med omorganisationen var ju också att plana ut våran organisation att det inte skulle bli så 

toppstyrt det skulle bara bli medarbetarstyrt så man kunde påverka, det är inget som har inträffat. 

Medarbetardrivet, ja heter det, så fint, men om du går ut och frågar medarbetarna så tror jag inte de 

själva upplever det” (respondent 5, kvinna i yttre tjänst). 

5.2 Förändringsarbetet 

5.2.1 Genomförande 

Respondenterna menar att Genomförandekommittén fick uppdraget att genomdriva polisens 

omorganisering i ledning av ordförande Thomas Rolén. Många av respondenterna upplever 

att planeringen bakom genomförandet var väl strukturerat men att implementeringen av 

förändringsarbetet gick alldeles för fort fram. Med stöd av Karasek och Theorell (1990) kan 

det förklaras som att medarbetarna i organisationen tappade kontrollen över arbetssituationen 

i och med omorganisationen. En respondent uttrycker sig enligt följande om 

implementeringen: 

 

“Så det blev hela havet stormar innan man vande sig vid det. Sen var det ju vad sjutton, det var 

ganska många saker som man kanske inte hade behövt göra exakt då. Dem gjorde allt, smack, det var 

som en ballong som exploderade, det skedde överallt” (respondent 7, kvinna i inre tjänst). 
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En anledning till att omorganiseringen inte genomfördes enligt den plan som var tänkt var 

enligt respondenterna att det hölls tillbaka på resurserna. Några av respondenterna riktar 

kritiken till att byta rikspolischef mitt i förändringsprocessen. De menar att grundtanken var 

att Thomas Rolén skulle bli rikspolischef men eftersom det blev regeringsskifte så tillsattes i 

stället en annan person på posten som rikspolischef. Några av våra respondenter menar att 

Dan Eliasson kunde genomdriva förändringsprocessen utan någon kostnad vilket medförde 

att han tillsattes som rikspolischef. Enligt Meyer och Rowan (1977) kan det studeras som att 

organisationen följer de rationella myter om vad som ansågs vara det effektivaste sättet att 

genomföra en organisationsförändring på snarare än vad som faktiskt var det mest effektiva. 

En respondent uttrycker sig enligt följande: 

 

“Han fick ju inte uppdraget som rikspolischef för att han sa att han behövde pengar för att det skulle 

bli så optimalt som möjligt, utan då kom Dan Eliasson och räckte upp handen och sa att han kan göra 

det här gratis, och då fick han uppdraget att bli rikspolischef istället, och mitt i den här 

omorganisationen, (..) det är ingen liten statlig myndighet (..) utan att det ska få kosta pengar liksom” 

(respondent 5, kvinna i yttre tjänst). 

5.2.2 Delaktighet 

Flera av våra respondenter upplever att de inte fick vara delaktiga i förändringsprocessen. 

Några av respondenterna menar att myndigheten skapat diverse grupper i samband med 

omorganiseringen vilket kan utifrån Meyer och Rowans (1977) teori betraktas som en 

ledningsstrategi för att vinna legitimitet från medlemmarna i organisationen. Tanken var att 

medarbetarna skulle ges utrymme att ventilera och komma med feedback utifrån sina egna 

kunskaper och erfarenheter till förändringsprocessen för att enligt Karasek och Theorell 

(1990) känna en ökad kontroll över arbetssituationen. Däremot upplevde inte majoriteten av 

respondenterna att de fick något gehör och kunde påverka processen, utan det var redan 

fastställt hur förändringen skulle se ut. En respondent uttrycker sig enligt följande: 

 

“Det var ju inte så att den enskilde polisen kunde räcka upp handen och bara hallå har ni tänkt på 

det här? nej, det fanns inte sådant utrymme alls, det var redan bestämt, det skulle genomföras en 

omorganisation och den skulle se ut på följande sätt och det ska vi göra med start det här datumet” 

(respondent 8, man i yttre tjänst). 
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Vidare menar flera av våra respondenter att implementeringen av omorganisationen hade 

kunnat genomföras på ett annat sätt, för att skapa en ökad förståelse hos medarbetarna. En 

bättre förståelse om förändringsarbetet hade medfört en ökad kontroll över arbetssituationen 

samt vunnit legitimitet hos medarbetarna (Meyer & Rowan, 1977; Karasek & Theorell, 

1990). En respondent uttrycker sig enligt följande: 

 

“Ja, man kanske kunde ha börjat med djupt och pratat om den här omorganisationen med mål, syfte 

och varför och så vidare. Att man verkligen fick oss att förstå det. Istället för att visa på en karta; 

såhär ska det bli” (respondent 10, man i yttre tjänst). 

5.2.3 Informationsflöde 

Samtliga av våra respondenter upplever att en stor mängd information om omorganiseringen 

gavs ut till medarbetarna via framför allt e-post och intranät (Intrapolis) både innan och under 

förändringsarbetet. Enligt Meyer och Rowan (1977) kan detta studeras som en 

ledningsstrategi för att skapa ökat förtroende hos medarbetarna. Några av respondenterna 

menar att informationen främst meddelades skriftligt och bestod mindre av den muntliga och 

direkta kommunikationen. En av våra respondenter verkar dock se igenom denna 

ledningsstrategi och uttrycker sig enligt följande: 

 

“Många såg nog det här för det var, om jag minns rätt ganska mycket ja, men det var fina bilder med 

konstiga illustrationer på hur det skulle bli och närmare medborgarna och sånt där, många tyckte 

nog att det var rätt floskligt, med mycket fina bilder” (respondent 8, man i yttre tjänst). 

5.3 Påverkan på arbetssituationen 

5.3.1 Kompetens som inte togs tillvara  

Flera av våra respondenter menar att alla poliser skulle, i och med omorganisationen, övergå 

till att bli så kallade “allpoliser”. Detta medförde att samtliga poliser skulle utföra samma 

arbetsuppgifter och att flera olika enheter lades ner, däribland trafikverksamheten. Utifrån 

Karasek och Theorell (1990) kan detta studeras som att medarbetarnas känsla av kontroll 

minskar över arbetssituationen eftersom de tilldelades nya arbetsuppgifter. En respondent 

uttrycker sig enligt följande om den förändrade arbetssituationen: 

 

“Det man gjorde var, från mitt perspektiv, sopade undan tryggheten för många, genom att man 

omvandlade tjänster, eller tog bort tjänster” (respondent 3, man i inre tjänst). 
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Våra respondenter menar att nedläggningen av enheter i sin tur ledde till att olika 

specialistkunskaper försvann och att kompetenserna inte togs tillvara. Med stöd av Karasek & 

Theorell (1990) kan detta tolkas som att medarbetarna upplever att de får en minskad kontroll 

över sin arbetssituation. Flera av respondenterna menar att om poliserna inte får erkännande 

för sin kompetens så påverkar det i sin tur motivationen till själva arbetet. En respondent 

uttrycker sig enligt följande: 

 

“Och den andra effekten av det här är medarbetarna, luften gick ut lite för dem som var engagerade i 

vissa frågor. För de kunde inte hålla på med dem uppgifterna längre utan de fick göra andra 

uppgifter” (respondent 10, man i yttre tjänst). 

5.3.2 Splittring av arbetsgrupper 

Flera av våra respondenter menar även att det skedde en splittring av arbetsgrupper och att 

relationerna till arbetskollegorna påverkades. Detta kan hänföras till Karasek och Theorell 

(1990) där ett minskat stöd från kollegorna påverkar arbetstillfredsställelsen negativt. Flera av 

våra respondenter uttrycker sig om den splittring som skedde i samband med 

omorganiseringen 2015 då poliskontoren lades ner och folk blev omplacerade. En respondent 

uttrycker sig enligt följande: 

 

“För min del, för min grupp, gick det helt åt pipsvängen, för man la ju ner den. Så det var rent 

haveri” (respondent 7, kvinna i inre tjänst). 

 

Några av respondenterna hävdar också att organisationen inte tog hänsyn till medarbetarna 

utan såg “inmappningen” av personalen som en kostnadseffektivisering. Enligt Meyer och 

Rowans (1977) teori kan det studeras som rationella myter, där organisationen strävar efter 

att följa de föreställningarna om hur en rationell organisationen bör fungera för att bli 

framgångsrik. Däremot påpekar våra respondenter att resultatet av att följa dessa myter 

endast ledde till en stor frustration och oro internt i organisationen. En respondent uttrycker 

sig enligt följande: 

 

“Det var ju farhågor att inte kunna få fortsätta med den gruppen eller den verksamheten som man 

höll på med. Man blev inmappad in i olika sektioner, där, ja, det kändes fel redan från början. Så det 

var stor oro, det var det” (respondent 9, man i inre tjänst). 
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5.3.3 Ökad otrygghet  

Flera av våra respondenter hävdar också att det tillkom fler civila tjänstemän efter 

omorganiseringen och att det i sin tur ledde till en osäkerhet i jobbet. Enligt Karasek och 

Theorell (1990) innebar det en minskad kontroll över arbetssituationen eftersom civil 

personal inte har samma befogenheter som en polisman vilket medförde ökade hälsorisker i 

arbetet. En respondent uttrycker sig enligt följande: 

 

“De har ju inte det ansvar, befogenheter som polis så har de inte den anmälningsskyldigheten, de har 

inte den ingripande skyldigheten, de har ju framför allt inte utbildning i att använda våld och så 

vidare, (..) civila som kommer in som inte har ännu ingen utbildning, som man då till exempel sätts 

ihop med vilket vi menar på att man inte får lov att göra, sätter ihop en polis och en civil som ska åka 

ut på något uppdrag, jag menar arbetsmiljöriskerna där är ju jättestora” (respondent 4, man i inre 

tjänst). 

5.3.4 Ökad arbetsbelastning  

Flera av respondenterna menar att omorganiseringen medfört en ökad arbetsbelastning. Detta 

kan hänföras till Karasek och Theorell (1990) modell där ökade krav gällande arbetsuppgifter 

leder till en ökad fysisk och psykisk påfrestning i arbetet. Respondenterna upplever att det 

idag finns en hårdare styrning och krav på resultat vilket gör att det ständigt är krav på att 

prestera och fylla ut dötiden under arbetspasset. Detta upplever respondenterna som negativt 

då de inte ges någon tid för återhämtning vilket de menar är viktigt för att klara av den tuffa 

arbetsmiljön. En respondent uttrycker sig enligt följande gällande detta: 

 

“Slarvigt uttryckt, det finns ett polisuttryck som heter ”herrarnas fria åkning” som handlar om att 

man sätter sig i polisbil och åker ut och sen åker man omkring lite grann och sen var det passet slut, 

det är inte aktuellt idag, det är borta nu, utan det ska finnas en plan och en tanke med vartenda 

arbetspass och det följs upp” (respondent 8, man i yttre tjänst). 

 

Vidare förklarar flera av våra respondenter att denna ökade arbetsbelastning resulterat i mer 

administrativt arbete och att det är något som framför allt påverkat relationen mellan 

anställda och chefer. Med stöd av Karasek och Theorells (1990) modell kan detta förklaras 

som att de ökade krav på cheferna lett till ett minskat stöd för medarbetarna. Detta eftersom 

cheferna blir alltmer sittandes på kontor och kommer längre bort från personalen och den 

praktiska verksamheten. En respondent uttrycker sig enligt följande: 
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“Jag har ingenting emot administration, överhuvudtaget, utan jag tycker att det är en naturlig del i 

allt arbete vi gör men när den tar 95 % av min arbetstid då är det någonting som är fel” (respondent 

10, man i yttre tjänst). 

5.3.5 Ökad osäkerhet i vardagen  

En annan förändring som pågick i samband med omorganiseringen menar flera av våra 

respondenter handlade om den schematekniska biten där organisationen gick från en fast lista 

till en periodplanerad lista. Utifrån Karasek och Theorells (1990) modell kan det förklaras 

som att medarbetarna upplever en minskad kontroll över arbetssituationen eftersom det 

bidrog till en ökad osäkerhet för polisernas vardag och hur de skulle planera livspusslet 

utöver arbetet. De menar vidare att fokuset låg mer på själva schemat eftersom det var det 

som låg närmast en själv, vilket också kom att påverka förändringsarbetet. En respondent 

uttrycker sig enligt följande: 

 

“Jag ska få nytt schema, det var jobbigt för många och hur ska det bli, då var det ju det man fäste 

blicken på och fokuserade mest på, och sen så skedde ju liksom omorganisationen och vi gick in med 

vårat nya schema och ja då var vi där” (respondent 8, man i yttre tjänst). 

5.3.6 Otydlig ansvarsfördelning  

Vidare menar respondenterna att omorganiseringen medförde att det blev en förändring i 

arbetsordningen, där det skulle bli snabbare beslutsvägar genom en minskning av chefsleden. 

Detta menar respondenterna ledde till att samtliga chefer i Polismyndigheten blev uppsagda 

och fick söka om eller söka nya tjänster. Det resulterade i att många chefer försvann, en 

otydlig ansvarsfördelning och att avstånden mellan anställda och chefer ökade. Med hjälp av 

Karasek och Theorells (1990) modell kan detta förklaras som att cheferna får en minskad 

kontroll över att leda och fördela arbetet, vilket leder till att medarbetarna upplever minskat 

stöd från cheferna. En respondent uttrycker sig enligt följande: 

 

“Ja, vi kom ju längre från våra chefer än vad vi hade innan. Och det är väldig sällan att man 

upplever att man har nära kontakt med sina chefer utan det är mer strategiska chefer, sen har du 

gruppchefer som du är jättetight till istället. Så att det där mellanskiktet försvann ju helt och hållet, 

ganska snabbt” (respondent 10, man i yttre tjänst). 

5.3.7 Polisens uppdrag är detsamma 
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Avslutningsvis menar våra respondenter att deras arbetsuppgifter inte har kommit att 

förändrats i samband med omorganiseringen. Polisens huvuduppdrag är fortfarande 

detsamma, det vill säga skydda, hjälpa och ställa till rätta. Polisens arbete styrs fortfarande 

under den gällande lagstiftningen i Sverige. Enligt Karasek och Theorell (1990) kan detta 

förklaras som att medarbetarna fortfarande upplever en viss grad av kontroll över 

arbetssituationen. En respondent uttrycker sig enligt följande: 

 

“Som sagt arbetet var detsamma, vi skulle fortfarande göra samma saker, det kommer fortfarande 

vara folk som ringer 112 och behöver hjälp med saker som vi har gjort i flera år och vi kommer 

fortfarande åka på samma saker det var precis exakt likadant” (respondent 8, man i yttre tjänst). 

5.4 Hantering av omorganiseringen 

5.4.1 Exit 

Samtliga av våra respondenter upplever att omorganiseringen inte togs emot väl av 

medarbetarna i organisationen. Några av våra respondenter menar att det aldrig har slutat så 

många poliser som i samband med omorganiseringen. Nedan ser vi tydliga exempel från 

Hirschmans (1970) teori om motstånd. Respondenten berättar att kollegor gjorde tydliga 

“exit” som en reaktion gentemot förändringen. I detta specifika fall finns två former av exit 

varav den ena är att avsluta sin tjänst och den andra är att söka en annan tjänst inom 

myndigheten. En respondent uttrycker sig enligt följande: 

 

“Ja men det var några som gjorde, som kände liksom att, nej men det här det funkar inte, jag lämnar 

och de lämnade, antingen lämnade dem kanske den tjänsten de hade för något helt nytt inom polisen, 

det var ganska många som gjorde det, men många valde att sluta helt och säga upp sig och började 

jobba på säkerhetsföretag eller som ja, nu sitt förra jobb eller gick över till Försvarsmakten och, så 

det var ganska många som ändå lämnade myndigheten” (respondent 8, man i yttre tjänst). 

 

Några av våra respondenter hävdar också att vissa poliser som hade några år kvar till 

pensionsåldern fick en särskild anledning att ta steget att avsluta sin anställning under 

omorganiseringen. Enligt Hirschman (1970) ser vi återigen ett exempel på att det görs “exit” 

mot förändringen i den nya Polismyndigheten. Personen valde att gå tidigare i pension på 

grund av att personen inte orkade med en ytterligare omorganisation och gjorde därför en 

“exit” som motstånd till förändringen. En respondent uttryckte sig enligt följande: 
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“Jag vet faktiskt en kompis man, som inte jag jobbade med, men som var 61 år vid tillfället. Han 

valde att gå så mycket tidigare för han kände att han inte orkade med en omorganisation till. Kände 

att det var ett nej” (respondent 7, kvinna i inre tjänst). 

5.4.2 Voice 

Flera av våra respondenter menar att kollegorna inte visade något missnöje till massmedia 

under omorganiseringens början men att under den senare tiden har det uppmärksammats 

alltmer i olika nyhetskanaler. Hirschman (1970) förklarar “voice” som en form av motstånd 

där personen, polisen i det här fallet, väljer att göra motstånd genom att skvallra om missnöjet 

med sina kollegor. Det som kommer till uttryck nedan visar på en tystnadskultur där 

medarbetarna inte gör något motstånd till chefer eller media. En respondent uttrycker sig 

enligt följande: 

 

“Många var, ventilerade sina åsikter oss emellan, i turlagen och på sektionen och så vidare. 

Ingenting som man tryckte uppåt eller åt sidan, eller ut i massmedia” (respondent 10, man i yttre 

tjänst). 

 

Flera av våra respondenter förklarar att det delgavs information från ledningen angående 

omorganisationen men att många kollegor i myndigheten var väldigt missnöjda över den 

förändringen som skulle ske. Hirschmans (1970) teori om motstånd kommer till uttryck 

nedan genom personens individuella “voice”. Medarbetaren tar tillfället i akt och uttrycker 

starkt sitt missnöje gentemot förändringen under en frågestund med ledningen. En respondent 

uttrycker sig enligt följande: 

 

“Man hade frågestund med ledningen och att det var någon reste sig upp till gruppchefen och skrek 

och stormade ut” (respondent 3, man i inre tjänst). 

 

Vidare visade det sig i intervjuerna med våra respondenter att det var prat och skvaller mellan 

kollegorna som var det absolut vanligaste och mest förekommande under omorganiseringen. 

Hirschman (1970) förklarar att “voice” kan komma till uttryck på olika sätt och att det 

exempelvis kan vara genom skvaller mellan kollegor. I exemplet nedan uttrycker sig en av 

våra respondenter om detta vilket synliggör den individuella “voice” som förekommer på 

arbetsplatsen och betonar att det är något som var vanligt förekommande bland kollegor. 

Respondenten uttrycker sig enligt följande: 
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“Alltså gud ja, det var så mycket snack, så mycket sura miner, så mycket sura miner i kafferummet 

liksom, fy fan” (respondent 2, kvinna i inre tjänst). 

 

Flera av våra respondenter upplever även att det fanns både chefer och medarbetare som 

vände sig till facket för att framföra sina synpunkter gällande omorganiseringen, speciellt när 

det kom till “inmappningen” av personalen i Excel-filer vilket många medarbetare reagerade 

på. Några medarbetare menade även att detta i sin tur var något som facket stämde staten på. 

Karlsson och Skorstad (2019) lyfter fram att kollektivt motstånd är något som kan 

förekomma i en organisation. I exemplet nedan uttrycks hur kollegor gått samman och gått 

till facket för att få deras stöd. En respondent uttalar sig om fackets involvering samt 

påverkansmöjligheter: 

 

“Facket, de var ju involverade, de driver ju alltid liksom medarbetarnas liksom frågor så att det är 

klart att de har ju drivit vissa frågor (..) som man inte tycker har varit bra som de har fått till sig av 

medarbetarna och det är väl bra alltså på det sättet att liksom ändå polisförbundet är ganska starka” 

(respondent 1, kvinna i inre tjänst). 

5.4.3 Loyalty 

Några av våra respondenter uttrycker en acceptans gentemot förändringen och tycker att 

deras arbetsuppgifter kommer att vara detsamma, dels före, men dels efter omorganisationen. 

I Hirschmans (1970) teori om motstånd kommer nästa begrepp till uttryck och det är 

“loyalty” vilket handlar om att visa en form av lojalitet och i detta fall mot Polismyndigheten. 

Att påvisa en “voice” kan anses vara illojalt mot arbetsgivaren och medarbetaren kan därför 

välja att förbli lojal gentemot arbetsgivaren och uttrycka sin ”loyalty”. En respondent 

uttrycker sig enligt följande: 

 

“Och sen har vi några som hade den linjen som vi drev att, ja vi åker polisbil idag, det kommer vi 

göra nästa vecka, också när det här brytdatumet har passerat” (respondent 8, man i yttre tjänst). 

 

En del andra av våra respondenter menar att man stannade lojal till sitt uppdrag under 

omorganiseringen trots att man inte kände lojalitet gentemot arbetsgivaren. Detta på grund av 

att polisarbetet är mer än bara ett yrke, det är en del av ens personliga identitet hävdar flera av 

respondenterna. Det handlar om att förebygga brott och finnas där för medborgarna i 
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samhället. Enligt Hirschman (1970) uttrycks därför en “loyalty” till det polisiära uppdraget 

och en respondent uttrycker sig enligt följande: 

 

“Poliser är ju väldigt lojala, det som jag sa, man ser sitt uppdrag och ser att man är väldigt viktig i 

samhället, så att man är väldigt lojal till uppdraget” (respondent 4, man i inre tjänst). 

5.4.4 Psykologisk distansering 

Flertalet av våra respondenter uppger också att många kollegor ej vill associera sig själva 

med polisens omorganisering och detta kan hänföras till Astvik et al. (2017) begrepp 

psykologisk distansering. Vidare förklarar några av våra respondenter att förändringen ansågs 

vara jobbig för medarbetarna i organisationen och att många kom att ställa sig fundersamma 

till förändringen, bland annat varför organisationen skulle ta bort fungerande arbetssätt. En 

respondent uttrycker sig enligt följande: 

 

“Men jag tror det är många som fortfarande kan sakna hur det var förr, det kan man höra ibland att 

det var bättre förr men det har väl också att göra med liksom hur mycket förändring man vill vara 

med om” (respondent 2, kvinna i inre tjänst). 

 

Denna psykologiska distansering visade sig också förekomma hos cheferna. Karlsson och 

Skorstad (2019) menar att motstånd kan framträda var som helst i hierarkin, inte enbart hos 

medarbetarna. Flera av våra respondenter menar att cheferna hade en inställning till att 

arbetet fungerade bättre innan omorganiseringen, vilket i sin tur påverkar medarbetarnas 

inställning till förändringsarbetet. En respondent uttrycker sig enligt följande: 

 

“Det fanns chefer som lite klängde kvar vid så här ja men vi borde gå tillbaks till hur det var där, vi 

borde, förr gjorde vi ju så här, det var mycket bättre och då drevs det på ibland, i vissa led, lite så 

här, för att få till den här nästan tillbaka förändringen men det blev aldrig så (..)nej alla drog inte 

riktigt åt samma håll (..) det blev spretigt (...) för det här var på gruppchefsnivå som det var lite så, 

sådana inställningar” (respondent 8, man i yttre tjänst). 

 

Vidare kan den psykologiska distanseringen antas fungera som en försvarsmekanism för att 

skydda sig själv. Utifrån Astvik et al. (2017) begrepp kan det tolkas som att medarbetaren 

distanserar sig själv från problemet, i detta fall omorganisationen, vilket gör att det blir 

enklare för personen att hantera förändringsarbetet. En av våra respondenter menar att man 



41 
 

behövde distansera sig från förändringen för att orka med arbetssituationen och slippa 

påverkas av reformen. Respondenten uttrycker sig enligt följande: 

 

“Men en del gjorde ju så, jag tror många gjorde så för att orka, för att överleva” (respondent 5, 

kvinna i yttre tjänst). 

5.5 Sammanfattning 

Polismyndighetens omorganisering visar sig ha grundats i en ineffektivitet vilket innebar att 

organisationen behövde tillämpa nya arbetssätt för att vinna legitimitet från omgivningen. Det 

fanns föreställningar om att en enhetlig myndighet skulle skapa möjligheter till ett mer 

effektivt polisarbete genom en likriktning i hela landet. Grundtanken var att komma närmare 

medborgarna genom lokal förankring samt att plana ut organisationen och åstadkomma en 

medarbetardriven verksamhet. Dessa föreställningar om nya procedurer för arbete visar sig 

endast till viss mån lett till en ökad effektivitet, däribland bättre samverkan mellan regionerna 

samt tydligare styrning och uppföljning av arbetet. Däremot hävdas det att den likriktighet 

som försökt åstadkommas genom omorganiseringen har skapat en problematik eftersom 

förutsättningarna skiljer sig åt geografiskt vilket lett till en förlust av legitimitet. Det visar sig 

inte heller vara så att målet om att komma närmare medborgarna har uppfyllts, utan 

omorganiseringen har snarare lett till ökade avstånd. Målet med en medarbetardriven 

verksamhet verkar dessutom inte genomförts på det sättet som utlovats av myndigheten. 

Sammantaget kan det studeras som en form av särkoppling i organisationens uttalade mål och 

faktiska handlingar, vilket skapar ett minskat förtroende hos både medarbetarna i 

organisationen och medborgarna i samhället. 

 

Utifrån följande resultat kan det hävdas att medarbetarnas arbetssituation har påverkats 

negativt i samband med omorganiseringen. Tilldelning av nya arbetsuppgifter på grund av att 

alla skulle bli så kallade “allpoliser”, avsaknad av erkännande för befintlig kompetens, ökade 

hälsorisker och otrygghet med fler civilanställda efter omorganiseringen, förändring från ett 

fast schema till ett periodplanerat schema samt en otydligare ansvarsfördelning när 

chefsleden kortades ner kan sammantaget medföra att medarbetarna upplever en minskad 

känsla av kontroll över arbetssituationen. Dock hävdas att det polisiära uppdraget fortfarande 

är detsamma och styrs av den svenska lagstiftningen, vilket fortfarande ger medarbetarna en 

viss kontroll över arbetet. Ökade krav har tillkommit i samband med omorganiseringen i form 

av ökad arbetsbelastning, som svar mot den hårdare styrning och uppföljning förändringen 
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har medfört. Vidare visar sig stödet för medarbetarna minskat i samband med 

omorganiseringen. Detta gäller både under förändringsfasen då den så kallade 

“inmappningen” skedde där medarbetarna splittrades från sina då befintliga arbetsgrupper 

samt det ökade administrativa arbete som tillkommit för cheferna, som bidragit till ökade 

avstånd mellan chefer och anställda. Enligt Karasek och Theorell (1990) bör det finnas en 

balans där medarbetaren upplever en hanterbar kravnivå, goda påverkansmöjligheter över 

arbetssituationen och ett bra stöd i organisationen. Utifrån ovanstående kan detta dock sägas 

ha brustit i flera aspekter inom Polismyndigheten. 

 

Den minskade graden av kontroll över arbetssituationen, de ökade kraven i arbetet och det 

minskade stödet i organisationen har vidare lett till olika former av motstånd bland 

medarbetarna inom Polismyndigheten. En del poliser har genom “exit” valt att avsluta sin 

anställning eller sökt en ny tjänst. En del andra har genom “voice” uttryckt sitt missnöje 

kollektivt genom facket eller mer individuellt genom skvaller mellan arbetskollegorna. 

Merparten av poliserna har däremot valt att visa sin “loyalty”, det vill säga stanna lojala till 

organisationen och det polisiära uppdraget. Därutöver finns det poliser som genom 

“psykologisk distansering” inte velat känna vid förändringen utan fortsätter att arbeta som de 

alltid har gjort. 
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6. Avslutande diskussion 

Vår studie syftade till att undersöka polisers upplevelser av omorganisation år 2015, vilket 

vidare berörde polisers upplevelser av omorganiseringens mål, påverkan på arbetssituationen 

samt hanteringen av omorganisationen. 

 

Målet med Polismyndighetens omorganisering 2015 var att skapa en enhetlig myndighet 

genom att bedriva polisarbetet på ett likartat sätt runt om i landet. Genom en ökad lokal 

förankring var syftet att komma närmare medborgarna. Eftersom allt arbete skulle utgå från 

det lokala ville myndigheten även plana ut organisationen och skapa en medarbetardriven 

verksamhet. Flera av de mål som var tänkta visar sig däremot inte ha kommit att uppfyllas. 

Vad studien visar är att planeringen och strukturen inför förändringsarbetet var väl kartlagt 

men att implementeringen av det påskyndades. Trots att det delgavs en mängd information 

upplevde inte medarbetarna att det fick vara delaktiga i förändringsprocessen. Vidare har 

polisers arbetssituation påverkats negativt av omorganiseringen. Även om deras polisiära 

uppdrag fortfarande är detsamma resulterade förändringen i splittrade arbetsgrupper, ökad 

arbetsbelastning, otydligare ansvarsfördelning, specialistkunskaper som inte togs tillvara samt 

en minskad trygghet i arbetet. 

 

Omorganiseringens effekter har inte tagits emot väl av medarbetarna, som har kommit att 

hantera förändringen på olika sätt. Ett flertal poliser har slutat, bytt tjänst eller övergått till 

något annat medan merparten stannat lojala till det polisiära uppdraget trots att medarbetarna 

inte har en tilltro till myndigheten. Andra poliser har valt att uttrycka sitt missnöje till facket 

eller genom skvaller mellan arbetskollegorna. Slutligen finns det dem som anser att arbetet 

bedrevs bättre förr och inte vill känna vid förändringen. 

6.1 Tidigare forskning kopplat till resultat 

Resultat visar att målet med omorganiseringen var att skapa en enhetlig myndighet med en 

bättre samverkan genom likriktning av verksamheten. I tidigare forskning om 

omorganisationen av polisen 2015 kritiserar Björk (2016) den enhetlighet som eftersträvades 

i organisationen och menar att likformigheten strider mot polisverksamhetens funktion i och 

med att verksamheten består av olika förutsättningar, såväl geografiskt, politiskt, kulturellt 

och socialt. Detta är även något respondenterna uttrycker sig om, bland annat att 

förutsättningarna att bedriva polisarbete skiljer sig i en storstad jämfört med landsbygd. 
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Målet med omorganiseringen var även att komma närmare medborgarna genom lokal 

förankring vilket även speglade tankegångarna utifrån den tidigare så kallade 

Närpolisreformen (Brå, 2001). Däremot menar majoriteten av respondenterna att detta inte är 

något som har uppnåtts på grund av att lokalpolisstationerna stängdes ner i samband med 

omorganisationen och på sätt skapades en större distans mellan polisen och medborgarna. 

 

Enligt flera av våra respondenter upplevdes huvudmålen av omorganiseringen genomförbara 

men bedrevs inte som tänkt där en av anledningarna verkar vara för att man höll tillbaka på 

resurserna under förändringsprocessen. Enligt Ericsson (2016) är ofta förändringsarbeten mer 

kostsamma och tidskrävande än vad som varit planerat från början. Enligt författaren finns 

ofta ett antagande om att förändringsarbetet ska framställas som enkla, billiga och snabba och 

det beror på att styrelser och ledningar ofta ser sig som effektiva och rationella beslutsfattare. 

Detta synliggörs av några respondenter som menar att myndigheten bytte rikspolischef mitt 

under förändringsprocessen för att det skulle bli mer kostnadseffektivt. 

 

Respondenterna hävdar även att omorganiseringen medförde konsekvenser för polisernas 

arbetssituation. En konsekvens av detta blev att specialistkunskaperna försvann och att 

samtliga poliser skulle bli ”allpoliser”. Enligt Brå (2001) har detta försökts tidigare i den så 

kallade Närpolisreformen där alla poliser skulle bli generalister och inte längre arbeta 

uteslutande som ordningspolis eller inom utredningsverksamheten. Ytterligare konsekvenser 

menar respondenterna blev en splittring av arbetsgrupper, hårdare styrning, otydligare 

ansvarsfördelning och en ökad arbetsbelastning. Ivarsson Westerberg (2020) lyfter fram 

liknande konsekvenser av omorganiseringen där författaren betonar att grupper splittrades, 

stödfunktionerna inte levererade enligt målen, inga förbättrade utredningsresultat, en 

kostnadsökning samt en ökad oro och handlingsförlamning inom organisationen. Även 

Statskontorets (2018) rapport påvisar att ingen förbättring har skett gällande 

verksamhetsresultat och kvalitén av polisarbetet. Björk (2016) framför övergripande 

konsekvenser av omorganiseringen, bland annat att det lett till att kompetensförsörjningen 

drabbats, en försvåring av det lokala polisarbetet samt en svårighet i att överblicka 

verksamheten. 

 

Respondenterna menar att planeringen och strukturen inför förändringsarbetet var väl kartlagt 

men implementeringen gick alldeles för fort fram vilket även Ivarsson Westerberg (2020) 
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uppmärksammar i sin studie om omorganiseringen. Enligt Ericsson (2016) resulterar ofta 

organisationsförändringar i något annat än det som varit planerat vilket beror på att en 

förändringsprocess ofta involverar flera olika aktörer som påverkar utfallet av förändringen. 

Alvesson och Svenningsson (2014) betonar att det alltför ofta läggs ett för stort fokus på 

sådant som design och planering under ett förändringsarbete i stället för att beakta 

känsligheten under implementeringsfasen. Detta eftersom det ofta finns ett antagande om att 

medarbetarna ska reagera på ett förutsägbart och likartat sätt och att den snabba lösningen ska 

vara det optimala. Beer och Nohria (2020) menar också på att en organisationsförändring 

behöver ta tid och att ledningen ofta har en tendens att påskynda förändringsarbeten. 

 

Flertalet respondenter upplevde att de inte gavs utrymme att påverka förändringsarbetet utan 

att det redan var förutbestämt hur utfallet skulle bli trots att det hade bildats arbetsgrupper i 

syfte att medarbetarna skulle ges möjlighet att få ventilera sina synpunkter och åsikter 

gällande omorganiseringen. Ivarsson Westerberg (2020) framför även i sin studie av 

omorganiseringen att ingen hänsyn togs till den erfarenhet och kunskap som fanns inom 

Polismyndigheten utan att man förlitade sig på externa parter under förändringsarbetet. 

Utifrån denna bakgrund betonar Angelöw (1999) i sin studie vikten av att ledningen bör ta 

hänsyn till medarbetarnas erfarenheter och kunskaper för att de anställda ska se positivt på 

organisationsförändringen samt att det ska leda till ett framgångsrikt förändringsarbete. 

Gilley, McMillan och Gilley (2009) menar vidare utifrån sin forskning att kommunikationen i 

organisationen kan förbättras genom ökat medarbetarengagemang vilket i sin tur kan öka 

motivationen och kapaciteten hos arbetstagarna, vilket kan skapa ökad produktivitet och 

underlätta genomförandet av förändringsprocessen. 

 

Liljegren et al. (2003) hävdar dessutom att medarbetarna som inte tillåts uttrycka synpunkter 

om förändringen kan uppleva att de blir orättvist behandlade, vilket kan resultera i att de utför 

olika illojala handlingar mot organisationen. Det visar sig ha förekommit utifrån vårt resultat 

i studien och eftersom medarbetarna inte tilläts påverka förändringsarbetet, bedrevs olika 

former av motstånd mot organisationen. Motståndet förekom i både formell och informell 

karaktär, bland annat genom att öppet protestera, säga upp sig eller genom att helt enkelt 

förhålla sig lojal till uppdraget trots missnöjet. 

 

Flertalet av respondenterna upplevde att det fanns en avsaknad av förståelse när 

förändringsarbetet genomfördes och att det resulterade i mer frågetecken än klarhet. 
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Johansson och Heide (2008) betonar vidare kommunikationens betydelse i ett 

förändringsarbete och vikten av att skapa en förståelse hos medarbetarna och vad det kommer 

innebära för deras roll. Allen et al. (2007) hävdar också att medarbetakommunikation måste 

innefatta detaljerad och relevant information under ett förändringsarbete. Enligt vissa av 

respondenterna delgavs information i implementeringen av förändringsarbetet samtidigt som 

informationen upplevdes både obegriplig, otydlig och överflödig. Armenkis et al. (1993) 

redogör i sin studie att det finns två former av kommunikationsmedel där författarna tar upp 

dels den skriftliga, dels den muntliga kommunikationen, De flesta av våra respondenter 

upplevde att kommunikationen kom främst skriftligt via e-post och intranät. Respondenterna 

menar att det var mindre av den direkta och muntliga formen, vilken i sin tur kan ha en 

eventuell påverkan på förståelsen för förändringen. 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Flera av tidigare studier har huvudsakligen genomförts kort efter att implementeringen av den 

nya organisationen gjorts. Med vår studie har syftet varit att, sju år efter genomförandet, 

undersöka hur poliser har upplevt den omorganisation som gjordes år 2015 och vilka 

konsekvenser den lett till. Att genomföra en omorganisation av en myndighet, och i vårt fall 

Polismyndigheten, upplevs vara en trögrörlig process och utifrån denna bakgrund anser vi det 

särskilt intressant att studera polisen som organisation, samt hur medarbetarna i denna 

organisation har upplevt omorganisationen. Vårt urval valde att avgränsas till region 

Stockholm på grund av tidsbegränsningen, med fler resurser till förfogande hade det vidare 

varit intressant att studera hur medarbetarna från övriga regioner har upplevt 

omorganiseringen. Detta eftersom upplevelserna kan tänkas skiljas åt mellan de sju olika 

polisregionerna och särskilt intressant vore det att jämföra storstad med landsbygd där 

skillnaderna kan antas vara ännu större.  

 

Vårt urval bestod av respondenter främst i medelåldern där samtliga medverkande hade 

arbetat inom myndigheten dels före, dels efter omorganisationen. Den kortast 

yrkesverksamma har varit anställd som polis i cirka tio år och för vidare studier hade det varit 

intressant att studera nyanställda polisers syn på omorganiseringen. Detta med bakgrund av 

att vi tror deras uppfattningar kan skilja sig åt gentemot poliser som arbetat i minst tio år, då 

de inte var yrkesverksamma i Polismyndigheten innan omorganisationen trädde i kraft år 

2015. För fortsatt forskning hade det även varit intressant att mer djupgående studera aspekter 
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som delaktighet och involvering i en förändringsprocess. En intressant fråga att ställa är, 

varför det tycks vara svårt att involvera medarbetare i en förändringsprocess, trots att det 

finns en mängd forskning inom området som betonar vikten av medarbetarinvolvering i 

förändringsarbetet. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga A. Intervjuguide 

Hej! Vi är två personalvetarstudenter som skriver vår C-uppsats vid Uppsala universitet. Där 

vi skall undersöka polisers upplevelser av omorganiseringen 2015. Studien kommer att 

publiceras på DIVA, där samtliga kandidatuppsatser från Uppsala universitet finns 

tillgängliga. Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och anonymt vilket betyder 

att endast jag, min uppsatspartner, handledare och examinator kommer få tillgång till 

materialet. Under intervjun är deltagandet helt frivilligt och ni har rätt att avbryta när som 

helst. Med ditt samtycke kommer vi att spela in intervjun. Är det okej? Har du några frågor 

innan vi sätter igång?  

 

Inledande frågor  

-Vill du berätta lite kort om dig själv? (ex ålder, intressen) 

-Hur länge har du arbetat som polis? 

-Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter? 

-Har du alltid arbetat inom region Stockholm? 

 

Tematisering 

 

Hur har poliser uppfattat omorganiseringens officiella mål? 

1. Vad upplever du var bakgrunden till omorganiseringen?  

2. Berätta vad du vet om omorganiseringen (dess syfte och mål etc.) 

3. Upplever du att det finns en förståelse för varför en omorganisering ansågs vara 

nödvändigt? 

4. Anser du att målen för omorganiseringen var möjliga att genomföra? om nej, varför? 

 

Omorganiseringen - påverkan på det praktiska arbetet 

1. Hur upplever du att omorganiseringen har påverkat: 

-Arbetsplatsen ur ett effektivitetsperspektiv? -din känsla för arbetet? -din motivation i 

arbetet? -engagemanget? -stämningen i arbetsgruppen/sammanhållningen?   

2. Hur har omorganisationen påverkat dig i din yrkesroll som polis?  

3. Praktiskt arbete -skillnad före och efter? förändrade arbetsuppgifter?  
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4. Upplever du att det blivit bättre eller sämre efter omorganiseringen? utveckla gärna. Ex 

vad upplevs som positivt respektive negativt med omorganiseringen?  

5. Hur ser uppföljningen av ditt arbete ut? Samma nu som innan omorganiseringen? 

6. Hur upplever du att din relation till dina närmsta kollegor har förändrats?  

7.  Hur upplever du att din relation till din/a närmsta chef/er har förändrats? (ex när det gäller 

feedback/uppnå gemensamma mål?)  

 

Upplevelse av förändringsarbetet/ hantering av omorganiseringen 

8. Hur upplever du att förändringsprocessen gick till?  

9. Hur skötte ledningen kommunikationen gällande omorganiseringen? (ex. 

skriftligt/muntligt)  

10. Upplevde du att du fick vara involverad i förändringsarbetet? vid framförande av 

synpunkter gällande omorganiseringen, upplevde du att arbetsgivaren lyssnar på dig? 

11. Vilka strategier upplever du att ledningen har använt sig av för att legitimera den nya 

organisationen? 

12. Hur upplever du att förändringsarbetet tagits emot av dig och dina kollegor? Upplever du 

att det funnits motstånd/reaktioner mot den nya organisationen hos medarbetarna inklusive 

dig själv? (utgå från teorin om motstånd; exit, voice, loyalty, psykologisk distansering) 

13. Upplever du att genomförandet av omorganiseringen hade kunnat genomföras på ett 

annat sätt? Isåfall hur?  

 

Avslutning  

 

- Är det något mer du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? Har du någon fråga till oss? 

 

Tack för att du ställde upp! 
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8.2 Bilaga B. Informationsbrev 

Hej, 

 

Vi är två studenter som studerar Personalvetarprogrammet på Uppsala universitet. Vårt 

huvudämne är sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal. Vi har 

precis påbörjat vår kandidatuppsats och kommer att studera den omorganisering som Polisen 

genomgick år 2015. Syftet med denna studie är att undersöka polisers egna upplevelser av 

Polismyndighetens omorganisering år 2015. Frågeställningarna är följande: 

 

1. Hur har poliser uppfattat omorganiseringens mål? 

2. Hur har omorganiseringen påverkat polisers arbetssituation? 

3. Hur har poliser hanterat omorganiseringen? 

 

Vi är därför intresserade av att få intervjua ett antal poliser. Intervjuerna är helt frivilliga 

vilket betyder att ni närsomhelst kan välja att avbryta er medverkan i vår studie utan några 

följdfrågor. Även hänsyn till anonymitet kommer tas vilket innebär att inga namn eller 

känsliga personuppgifter kommer att utlämnas. Intervjuerna kommer efter begäran om 

samtycke att spelas in för att underlätta vårt analysarbete. 

 

Har ni några ytterligare frågor om studien är ni varmt välkomna att kontakta oss: 

 

linnea.neuendorff.XXX@XXX.XX.se - 073-XX XX XXX 

erik.nilsson.XXX@XXX.XX.se - 070-XX XX XXX 

 

Handledare Agneta Hugemark: agneta.hugemark@soc.uu.se 

 

Tack för er medverkan i vår studie. Det betyder mycket! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Linnea Neuendorff och Erik Nilsson 

 

 

 

mailto:linnea.neuendorff.XXX@XXX.XX.se
mailto:erik.nilsson.XXX@XXX.XX.se
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Deklarering:   
Följande deklarering fylls i er som skriver uppsats tillsammans och syftar till att gemensamt 

klargöra den arbetsfördelning som gällt under ert arbete. Ange nedan för var och en av 

uppsatsens delar den procentuella arbetsfördelningen i färdigställandet av er uppsats. 

Deklareringen placeras sedan som bilaga i uppsatsen.   

 

Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning)   

Författare 1: 50________% Författare 2: 50________%  
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Resultatkapitel: Datainsamling (kontakter med informanter, datainsamling, 

transkribering)  

Författare 1: 50_______% Författare 2: 50_______%  

  

Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat  

Författare 1: 50______% Författare 2: 50_______%  

  

Diskussionskapitel  

Författare 1: 50________% Författare 2: 50_______%  

  

Bilagor  
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