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Abstract 

 
Title: Deeper Perspective Within the Organizational Change of the Police in Sweden – 

Sensemaking in Change Management. 

 
Purpose: The aim of this study is to examine how an organizational change within a Police 

department can be understood. By interviewing different employees within the organization, the 

study focus on understandings about the work of the change management. In the context of 

educational research, and with help of theories of change, this study explores how the individual 

can manage change by creating meaning of it. 

 

Questions: How do the employees explain the purpose of the new organizational structure and the 

allocation of resources? How do the employees describe what is changing? 

 

Method: The essay was a qualitative study of hermeneutical approach and an abductive 

analytically practise. The empirical data-collection was done by four semi-structured interviews.  

The respondents had different roles within the organization.  

 
Results and Conclusion: The analysis of the empirical material showed that different perspectives  

occur. It is also shown how attitudes regarding the change can be different. The analysis finally 

shows how employees during a change process can be influenced in their meaning of 

sensemaking. In conclusion, the result shows that different perspectives within the organization 

have different perceptions about the organizational change and the ongoing change management. 

Signficant similarities that emerged was how the change management takes time and that more 

resources within the particular organization is wanted.  
 

 

Keywords: Organizational change, change management, sensemaking, pedagogy, organizational 

development  
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1. Introduktion 
I detta inledande kapitel ges en beskrivning om det ämne och den kontext som undersökningen 

navigerat i. Detta görs genom att beskriva undersökningens bakgrund, problemformulering, 

bakgrunden till Polisens omorganisation samt tidigare forskning med problemdiskussion. 

 

1.1 Undersökningens bakgrund  

De uppfattningar som inom en organisation uppstår och kommer med en omorganisation är 

säkerligen något som på förhand med precision inte kan förutsägas. Alla organisationer ser olika 

ut och fundamentalt är en organisation som bekant uppbyggd av människor varför man allmänt 

hållet just kan förstå att alla människor hanterar och mottager förändring på olika sätt. Dock finns 

det forskningsteorier och inte minst begrepp som forskningen skänker tillgång till för att bättre 

förstå de mönster i allmänhet och reaktioner hos individen i synnerhet som kan uppstå i 

omorganisationer under förändringsarbeten på en arbetsplats.  

De olika tillgripna uppfattningarna i ett förändringsarbete, perspektiven hos medarbetarna, avgör 

dock vilka adekvata resultat organisationen i slutändan hamnar i och får tampas med. Här tycker 

jag att forskningen spelar en intressant roll i att fortsätta närma sig arbetsplatser och därmed 

också människan i organisationen för att på sikt genom studiers kunskapsbidrag ge spridning i 

samhället – inte minst för att låta aktörer lära av varandra i den fortsätta vägen för samhället att 

gå. Också eftersom samhället-ena ständigt förändras där arbetsplatser ibland beskrivs, inte minst 

inom privat sektor, vara en del av de vedertaget snabba skeenden och förändringar som 

marknadens krafter och dess logik ger. Detta ser jag själv som polisanställd även inom statlig 

sektor i Sverige när myndigheter alltjämt hämtar inspiration och kraft från andra myndigheter 

såväl nationellt som internationellt. I den samhällsmässiga fortsättningen blir det därför viktigt att 

lyssna på aktörerna avseende det som ständigt sker i de olika samhällsmiljöerna – inte minst då 

förändringar vid arbetsplatser blir en allt vanligare företeelse. Arbetsplatsen är en sådan 

pedagogisk miljö där chef och medarbetare måste få göra sig hörd för att forskning och samhället 

i stort ska få en djupare förståelse för hur ting ter sig och hur ”händelser fungerar” då utveckling 

och förändring bevisligen berör många arbetande människor, medarbetare i såväl privat som 

statlig sektor; 

 
   ”Arbetslivet” generellt är ett naturligt inslag och en grund i det välordnade samhället. Arbetsmarknaden 
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reglereras genom avtal och regler och det är ovedersägligt att arbetsgivare och arbetstagare genom 

”marknadskrafternas inflytande”, det vill säga genom globalisering och förändrade förutsättningar, är med 

och förändrar situationen för desamma.” (Allvin et al. 2006, s. 149) 

 

Pedagogisk forskning om ”arbetsplatsen”, arbetslivspedagogik och vuxenpedagogik är något 

som alltmer ingår den pedagogiska forskningens repertoar. Detta pedagogiska fokus beskrivs ha 

accentuerats sedan någon gång kring 1960-talet och har sedan dess intensifierats. Detta förklaras 

alltjämt genom att forskningen mer har sett arbetsplatsen som en miljö för lärande och därigenom 

för att belysa individens villkor. (Ellström, Löfberg & Svensson 2005, s. 162–163) 

Under 1980-talet fokuserade den pedagogiska forskningen inom arbetslivspedagogik främst på 

sådant som idag typiskt kan beskrivas som aktiviteter inom ramen för personalhantering;  

”Det tämligen begränsade antal studier och avhandlingar inom området, som publicerades fram 

till början av 1980-talet, gällde framförallt frågor kring urval och rekrytering, analyser av 

arbetskrav och utbildnings-behov, ledarutbildning och ledarutveckling samt studier av 

utbildningsbaserade metoder för grupp- och organisationsutveckling” (Ellström, Löfberg & 

Svensson 2005, s. 162) 

   Vad gäller pedagogik i arbetslivet under 1990-tal och 2000-talet konstateras den alltjämt bli 

mer pedagogiserad, där lärandet står i fokus och forskningsstrategier kring detta oftare beskrivs 

när arbetsplatser alltmer väljer att utföra exempelvis större ”planerade organisationsförändringar” 

inom ramen för pedagogikens lärdomar. Under denna tid har också den traditionella pedagogiska 

forskningen mer (vågat) närmat sig ”arbetsplatsen” och fångat en inriktning om lärande, 

organisationsförändringar, processer och utveckling, vilket sedermera också göder – likt 

tvärvetenskapligt – den arbetsvetenskapliga forskningen såväl gällande företag som den 

offentliga verksamheten. (Ellström, Löfberg & Svensson 2005, s. 174)  

 

   Under en förändring blir arbetsplatsen utifrån beskrivningen som en pedagogisk plats särskilt 

utsatt. Inom förändringsteori konkretiseras vidare exempel på hur en statlig arbetsplats 

(maskinbyråkratier; vid statliga organisationsförändringar) med ett fast grunduppdrag under 

förändring elementärt får tampas med den pedagogiska utmaningen;  

 
”Maskinbyråkratier är däremot – på grund av sin starka fokusering på det interna – sämre på att fånga upp 

signaler från omgivningen och kommer inte att ändra sig förrän de blir tvungna att göra det eller när de står 
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inför en kris. Detta är det klassiska byråkratiska problemet, som hänger samman med att maskinbyråkratier 

huvudsakligen vilar på den typ av lärande som vi kan kalla ”utnyttjande”: man fortsätter göra det man redan 

gör, fast på ett effektivare sätt.” (Jacobsen 2013, s. 269–270). 

 

   När den pedagogiska forskningen närmar sig arbetsplatsen öppnas bevisligen nya dörrar, och 

när forskningen lyckas befästa nya kunskaper utvecklas följaktligen även arbetsplatser – en viktig 

utveckling i samhället. Detta eftersom företag och statlig verksamhet anammar resultaten och tar 

beslut kring sin organisation i linje med forskning – en rörelse som är viktig, något som påverkar 

medarbetaren. För att bidra till en djupare förståelse i ämnet avser denna studie se på 

meningsskapandet hos medarbetaren utifrån dennes uppfattningar och beskrivningar om ett 

förändringsarbete; Med teori kring förändringsarbete som verktyg ämnar studien urskönja 

relevanta aspekter i förändringsarbetet, som utgör meningsskapandet hos de olika medarbetarna. 

Meningsskapande kommer i studien att förstås utifrån individens svar (reaktioner) och 

uppfattningar om förändringsarbetet. Förändringsarbete och meningsskapande kan således sägas 

gå hand i hand, vilket förändringsteori också på förhand uttrycker; 

 
”Genom att fokusera på förändringsprocess – människor som handlar och samhandlar över tid – får vi ner 

förändringar på ”mikroplanet”. Det vill säga: vi fokuserar på hur enskilda människor och grupper reagerar på 

förändringsinitiativ, och vi söker efter förklaring till varför de gör som de gör.” (Jacobsen 2013, s. 130) 

 

1.2 Problemformulering 

I denna studie ämnar jag närma mig ”arbetsplatsen” med ”förändringsarbete” som 

undersökningsobjekt. Härvid undersöks Polisens arbetsplats som nyligen har haft en 

omorganisation med ett förändringsarbete som fortfarande pågår. Arbetsplatser definieras i 

forskning som en pedagogisk miljö eftersom anställdas förutsättningar påverkas och individen är 

föremål för det som sker utifrån hur man bedriver sin verksamhet vilket studiens inledande 

bakgrund tog fasta på. (Ellström, Löfberg & Svensson 2005, s. 162–163) 

 

   Aspekter inom organisationens förändringsarbete kommer att undersökas då det är de olika 

medarbetarna i verksamheten som ska motta men också samtidigt driva förändringen. I studiens 

specifika fall är det polisverksamheten och den större omorganisation (officiellt i januari 2015) 

man genomgått som utgör grund för undersökningen. Senast Polisen genomgick en sådan 
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omfattande förändring var vid förstatligandet 1965. I polishistorisk forskning beskrivs hur det 

idag saknas djupare insikt i hur polisanställda djupgående upplevde den dåvarande 

omorganisationen. (Furuhagen 2009, s. 47) Genom kvalitativa studier kan djupare förståelse om, 

som i detta fall meningsskapande, fångas upp. Frågan är dessutom aktuell och angelägen då den 

har engagerats rejält inom samhällsdebatten vilket gemene man återkommande kan följa i 

riksdagsdebatter och i media. Härvid är aktualiteten intressant att fånga upp, genom att lyssna på 

några av de interna rösterna under förändringsarbetets gång innan skeendena sedermera blir en 

historisk tillbakablick eller återgivning. Aktualiteten är vidare intressant dels som djupare 

förståelse inom pedagogisk- och arbetsvetenskaplig forskning i stort dels till att få djupare 

förståelse till rådande forskning om svensk polisverksamhet.   

 

   Det förändringsarbete som idag pågår, hösten 2016, efter den formella omorganisationen i 

januari 2015 undersöks djupare hos några av medarbetarna i hantverket av förändringsarbetet och 

utifrån deras uppfattningar och beskrivningar om ”förändringsarbete”. Utgångspunkten består i 

att medarbetaren i slutändan berörs väsentligt i sitt meningsskapande.  

 
1.3 Syfte och frågeställningar 

   Syftet med studien är att genom en kvalitativ studie undersöka hur en omorganisation inom en 

polismyndighet kan förstås utifrån medarbetares perspektiv (en beslutad och planerad förändring) 

där individen i detsamma tolkar förändringen på olika sätt. Inom ramen för pedagogisk forskning 

och med hjälp av teorier om förändring ämnar studien förstå individen på en arbetsplats som en 

aktör av olika förändringsaspekter när den planerade förändringen mottas och bedrivs. Resultatet 

diskuteras utifrån individens meningsskapande.  

 

Studiens frågeställningar är: 

• Hur uttrycker medarbetare syftet med den nya organisationsstrukturen och dess 

resursfördelning?  

• Hur uppfattar medarbetare förändringens innehåll och omfattning?  
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1.4 Bakgrund till Polismyndighetens omorganisation 

   En enig riksdag beslutade i december 2012 att Polisen skulle omorganiseras och att en mer 

sammanhållen polisorganisation skulle sättas samman. Verksamheten skulle stärkas utifrån att 

verka mer lokalt. Med beslutet föll att en särskild utredare skulle tillsättas och att denne i grupp, 

sedermera betecknad som Genomförandekommittén, skulle ges mandat för att kunna genomföra 

de beslut som krävs för att uppnå en omorganisering av Polisen. (Polissamordningen 2015, s. 6–

7) Arbetet skall ha satts igång direkt och i januari 2015 ägde det slutligen drygt två år senare 

formellt rum en övergång till en ny mer sammanhållen polisorganisation – dvs nedläggning av en 

styrmodell med (21) polismyndigheter till att bli en (1) ensam polismyndighet. Omorganisationen 

beskrivs som den största statliga reformen på 50 år i Sverige – åsyftat förstatligandet av svensk 

polis 1965. (Polissamordningen 2013, s. 1) 

 

   Polismyndigheten har relativt nyligen alltså genomgått en stor omorganisation och internt 

bedrivs än idag ett fortsatt omfattande förändringsarbete inom ramen för omorganisationen.  

Polismyndigheten idag är numer en såkallad enrådsmyndighet som leds av rikspolischefen. Det 

totala och yttersta ansvaret ägs av rikspolischefen som är en myndighetschef vilken har utsetts av 

den svenska regeringen. (Polisen 2016, s. 2) Med den nya organisationen har Polismyndigheten 

januari 2015 formellt en ny styrmodell och organisationsstruktur med en uppbyggd verksamhet i 

vilken man förenklat beskrivet, utgår ifrån medborgaren och den lokala problembilden avseende 

brottslighet. (Polisen 2016, s. 3) Syftet beskrivs vara att lokalpolisområdet (Lpo) i ens område 

ska vara basen för polisens verksamhet och att medborgaren tillsammans med polisen lokalt får 

utökat mandat att besluta om polisens verksamhetsinriktning – vilket följaktligen ska ge en stärkt 

polisiär verksamhet i samhället särskilt eftersom omorganisationen dessutom ska innebära en 

större intern överflyttning av resurser som skall organiseras och verka lokalt istället för centralt. 

Denna struktur beskrivs på förhand som en blivande framgångsfaktor. (Polisen 2016, s. 4–5) 

Strukturen kan i stort beskrivas med följande textordning kronologiskt;  

 

Ø ”Medborgare och lokal problembild (problematik)  

 

Ø 95 lokalpolisområden 

Ø 27 polisområden 



	 6	

Ø 7 regioner 

Ø Nationella operativa avdelningen (NOA) 

Ø 5 gemensamma avdelningar (HR, IT, Ekonomi, Kommunikation, Rättsavdelning) 

Ø Rikspolischefens kansli 

Ø Internrevision 

Ø Särskilda utredningar 

Ø Nationellt forensiskt centrum” 

(Polisen 2016, s. 2) 

 

Omvänt, fast hierarkiskt beskrivet, är alltså rikspolischefen den som bär ansvaret för 

myndigheten och under sig har densamme sju (7) polisregioner inom vilka de nysatsade 

lokalpolisområdena (Lpo) verkar inom (som ett led mellan varje region och sina 

lokalpolisområden har man också ett polisområde). Denna lokala organisationsstruktur, där 

verksamheten placeras lokalt, ska i den nya organisationen också stöttas genom nationella 

avdelningar som ger stöd åt myndighetens alla lokalpolisområden (och polisområden). 

Organisationen består härutöver av några nationellt verkande delar såsom Nationella operativa 

avdelningen, Rikspolischefens kansli, Internrevision, Särskilda utredningar samt Nationellt 

forensiskt centrum. Strukturen presenteras och förtydligas i sin helhet i följande bild;     

 
(Figur 1, Polisen – Organisationsskiss 2016, s. 1) 
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   Avslutningsvis har Genomförandekommittén väl i mål med sitt ”genomförandeuppdrag” och 

omorganiseringen som ett övrigt slutord i mars 2015, förklarat hur ett vidare fortsatt 

förändringsarbete och en viktig utgångspunkt för reformen ser ut; 

 
”En viktig utgångspunkt för reformen är att polisens kärnverksamhet ska bedrivas närmare medborgarna. 

Genom den nya organisationen skapades förutsättningar för detta. Nu krävs ett målmedvetet arbete både inom 

Polismyndigheten och från regeringen för att tillförsäkra den lokala närvaron och tillgängligheten.  

Kommitténs rekommendation till regeringen är att genom olika typer av åtgärder stimulera en reell 

förflyttning av resurser så att polisen kommer närmare medborgarna. Det är angeläget med ett stort intresse 

och tydligt engagemang från regeringen i denna fråga.” (Polissamordningen 2015, s. 41) 

 

1.5 Tidigare forskning och problemdiskussion 

   Vid sökning och genomläsning av forskning om just polisverksamheten i Sverige 

(polisforskning) finns det mycket skrivet inom ramen för deras verksamhet. Dock råder en 

avsaknad inom den svenska polisforskningen om medarbetares upplevelser under en 

omorganisation samt förändringsarbete. I denna studie är den teoretiska ansatsen dock en annan 

då studien mer ämnar närma sig förändringsarbete och meningsskapandet på arbetsplatsen-er 

som undersökningsobjekt. Detta har medfört att teoretiska begrepp om förändringsarbete på 

arbetsplatser i stort har eftersträvats som kan bidra till den pedagogiska forskningen som 

beskriven forskning under denna studies inledande bakgrund (1.1.1) förklarade. Individens 

villkor på arbetsplatsen är också centralt eftersom det är meningsskapandet som undersöks.  

I en annan forskningsreflektion (rapport) om polisforskning i modern tid vidhålls detta antagande 

när reflektionen uttrycker avsaknaden av sådan befintlig forskning (kombinerad 

myndighetsanknuten polisforskning), man eftersträvar därvid en balans i polisforskning att 

polisforskningen måste öka sin forskningskapacitet dvs verka överlappande med forskare som de 

facto besitter dels universitets- och högskolebakgrund dels är myndighetsanknutna. (Knutsson 

2010, s. 21–24) Inte minst då polisforskning främst är evidensbaserad vilket enahanda riskerar 

förlora vidare perspektiv och förmågor som universitet och högskolor förmodligen behärskar 

(Knutsson 2010, s. 21–24). Ett vidgat forskningsförarande tros alltså kunna höja och effektivisera 

polisverksamhetens resultat (Knutsson 2010, s. 21–26). Detta föreslagna förfarande är vad denna 

studie knyter an till, ambitionen mer avseende medarbetarens uppfattningar tillika individens 
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villkor på arbetsplatsen utifrån mina pedagogiska rötter som student vid Södertörns Högskola. 

   En tidigare svensk förändringsteoretisk forskning avseende meningsskapande som är liknande 

denna undersökning är från 1998, där forskaren Thomas Ericson utförde en fallstudie om 

strategiskt förändringsarbete inom en sjukhusorganisation utifrån begrepp om meningsskapande. 

Forskningen, en kvalitativ studie, utfördes bland annat genom intervjuer med anställda på 

sjukhuset. Där lyftes likaledes olika perspektiv upp inom organisationen. Ericson fann 

svårigheter inom förändringen, exempelvis hos mellanchefer, avseende meningsskapandet att 

både vara strikt strategisk i linje med högsta ledningen samt att själv vara öppen och kreativ 

tillsammans med personalen när man ska finna sig och förhålla sig till det nya. (Ericson 1998, s. 

51-66) Detta gjorde att förändringsarbetet upphörde ”naturligt av sig självt” eftersom ledningen 

inte var tillräckligt aktiva och uthålliga under processen. Den studiens övergripande syfte var att 

belysa svårigheten-er med ett förändringsarbete. 

Empirin visade att olika syn på förändringen bromsade den strategiska avsikten (bromsade 

ledningen) då det i meningsskapandet istället blev ett motstånd till förändringen. Studien besvarar 

dock inte huruvida en förändring kan förstås anpassat gentemot en polisverksamhet. Dock är 

studiens resultat intressanta då man ser hur en planerad förändring misslyckades, och att man 

istället var tvungen att ersätta den planerade förändringen med ett längre strategiskt 

kommunikativt perspektiv som innebar att skapa en organisation mer liknande ”ständigt 

föränderlig” vid sidan av den dagliga verksamheten; ett omfall som man innebar att personalen i 

slutändan i sitt meningsskapande hade något helt annat att förhålla sig till. (Ericson 1998, s. 51–

66) 

 

   Denna sammantagna bredare utgångspunkt vad gäller tidigare forskning gör att studien kan ge 

ett annat och förhoppningsvis djupare perspektiv än vad polisforskningen annars mer smalt 

återger – inte minst då mycket av den polisforskning (från såväl universitet/högskola som 

myndighet) jag stött på i min litteratursökning främst berör undersökningar och metoder kopplat 

till att bekämpa och beivra brottslighet. I polishistorisk forskning beskrivs att det saknas djupare 

insikt i hur polisanställda upplevde den omorganisationen som gjordes året 1965 som fram till 

den nuvarande har varit den största statliga reformen i modern tid (Furuhagen 2009, s. 47). 
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2. Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras den teoretiska grund studien lutar sig mot. Då det är 

förändringsarbete och meningsskapande hos individen som studien undersöker, presenteras i 

detta kapitel först en beskrivning om att välja teori. Därefter beskrivs en teoretisk förklaring om 

meningsskapande på arbetsplatsen samt avslutningsvis en beskrivning om studiens 

förändringsteoretiska begrepp. 

 

2.1 Att välja teori 

Den historiska utvecklingen öppnar alltjämt vetenskapens ögon om hur verkligheten kan 

förstås på ett historiskt övergripande plan. Saker och ting är föränderligt och allt är inte längre 

uppfattat som ett sammanhanhängande system alla gånger. Det beskrivs hur olika forskningsfält 

inom sig bär olika historier. (Hyldgaard 2008, s. 167–169) Historien bär en nytta, att vi vandrar 

mot något högre och bättre däribland genom de tre sätten, det monumentalistiska (kampen), det 

antikvariska (aktning för det förflutna) samt det kritiska (plågan av något i samtiden). (Hyldgaard 

2008, s. 174–181) 

 

    I studien är ett teoretiskt perspektiv avgörande för hur jag i undersökningen närmar mig och 

sedermera analyserar materialet – för att komma närmare studiens empiriska verklighet; ”Det 

finns inga teorier som lyckas förklara allt, utan en teori utgår alltid från ett visst perspektiv.” 

(Ahrne & Svensson 2014, s. 183) Denna studie ämnar uppnå en närmare förståelse för hur olika 

aspekter inom ett planerat förändringsarbete visar sig och hur det gemensamma 

förändringsarbetet tar sig uttryck hos medarbetare i organisationen.  

 

2.2 Meningsskapande på arbetsplatsen 

   Min uppfattning gällande arbetsplatser är att verksamheten-er initialt måste ha ett fundamentalt 

välfungerande organisationsupplägg och en tydlig förankring hos sin personal vilket alltså 

polisforskning om brottslighet i detta fall mindre svarar an på. Med tanke på hur en så omfattande 

omvandling som polisens omorganisation innebär bör man med andra ord strategiskt varsamt 

begrunda sin historia avseende det strukturella och operativa. Detta eftersom det sedermera hos 

medarbetaren kommer påverka densamme i meningsskapandet och dennes tolkningar av hur 

arbetet fortskrider avseende förändringen och det som förändras – vilket man bland annat kan 
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utläsa i meningsskapandet hos medarbetaren i form av deras yttringar, deras syn och tolkningar 

på lösningarna (Alvesson & Svenningsson 2014, s. 25). 

 

   Det kan tilläggas hur teoretiska begrepp om förändringsarbete och meningsskapande 

fundamentalt går hand i hand, exempelvis i realiteten vad gäller förändringsarbete på 

arbetsplatsen och ett konkret operativt (polis)arbete eftersom bådadera inbegriper människor i 

arbete – därför är det viktigt att inom sin verksamhet också ständigt vara ifrågasättande och 

självkritisk mot den nya arbetssituation som kanske kommer med en förändring. Detta eftersom 

det är mottagarna av förändringen, medarbetarna som aktör, som ska motta men också driva 

förändringen. (Alvesson & Svenningsson 2014, s. 24–25) 

 

   De förändringar som genomförs kan sedermera översättas till hur människan, den anställde, på 

förhand i arbetssammanhang reagerar och skapar mening i sin arbetsvardag; genom tre faktorer 

såsom begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. (Otter (red.) 2003, s. 153) Detta synsätt 

innebär bland annat i praktiken organisatoriskt att samtliga intressenter inbegrips i det fortsatta 

arbetet inom verksamheten. (Otter (red.) 2003, s. 154) Det är genom dessa tre faktorer som 

individen sammantaget formar sitt meningsskapande. Här är individens tolkningar av det som 

sker på arbetsplatsen inom ramen för varje faktor avgörande för hur densamme formar sitt 

meningsskapande.  

 

Den första faktorn, begriplighet är det som individer i olika utsträckning uppfattar i sin vardag 

och arbetssituation avseende hur man förstår (begriper) och upplever sin arbetsuppgift.  Är det en 

tydlig uppgift eller är den tvetydig och osammanhängande? (Otter (red.) 2003, s. 153) 

Den andra faktorn, hanterbarhet menar begreppet att individen har en känsla av att ha (ges) 

tillräckliga resurser för att hantera sina krav och sin arbetssituation.  (Otter (red.) 2003, s. 154) 

Avslutningsvis, den tredje faktorn meningsfullhet är huruvida individen upplever en 

känslorelaterad koppling till sin arbetssituation och arbetsuppgift. Sammantaget är dessa tre 

faktorer viktiga inom en organisation att förankra i exempelvis en värdegrund – inte minst att 

plocka fram och intensifiera inför och under ett planerat förändringsarbete. (Otter (red.) 2003, s. 

153–154)  
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2.3 Teoretiska begrepp – om förändringsarbete 

   Inom forskning och teorier om förändringsarbeten är dessa normativt uppdelade i planerad 

förändring och förändring som tillstånd (att kontinuerligt bygga sin verksamhet utifrån 

förändring) (Jacobsen 2013, s. 170). I denna studie är det en planerad förändring beslutad 

”externt” från riksdagen således med demokratiska förtecken som objektiv bakomliggande 

drivkraft. Förändringsarbetet är det som internt inom polismyndigheten har pågått och fortfarande 

pågår utifrån den strategiskt planerade förändringen, omorganiseringen till en mer sammanhållen 

polisorganisation. (Alvesson & Svenningsson 2014, s. 24–25)  

I en planerad förändringsprocess är tid en viktig faktor då en förändring utvecklar sig från något 

dåvarande till något nyskapande, häri skapas det nya utifrån att prioritera hur den ska göras och 

över vilken tidsperiod. (Jacobsen 2013, s. 129) 

 

   Att förändra något inom en organisation, som i studiens fall är en större planerad förändring, 

konkretiseras aspekter inom en del forskningsteorier om att identifiera och balansera strukturella 

lösningar för att uppnå ett effektivt resultat. Här beskrivs hur det måste råda överenskommelse 

mellan delar såsom teknologi, strategi och struktur. (Jacobsen 2013, s. 87–88) Vid en total 

omorganisation – ”organisatoriskt evolutionärt” – är det i balansspel mellan centralisering och 

decentralisering som de optimala lösningarna kan göras i arbetsdelningen av ”yrkesutförarna” 

och administrationen. (Jacobsen 2013, s. 88) Denna syn på evolution – och omorganisation – 

sker med andra ord under de strukturella förändringarna när man bland annat konfigurerar och 

omfördelar resurser. De nya strukturerna och verksamhetens mål är det som sammantaget 

organisatoriskt utgör ”ramvillkoren”. (Jacobsen 2013, s. 178) 

Härtill finns interna kulturella förändringar som kan identifieras under ett mer konkret 

förändringsarbete och sådana kan ske även om det inte är en förändring av den totala 

organisationen som sker. Kulturella förändringar kan identifieras inom organisationer när man 

väljer att justera vissa värden (istället för strukturen) där förändringar av exempelvis 

handlingssätt eller ”omedvetna traditioner i vardagen” utgör kultur och är i sig sällan en följetång 

av strukturen. (Jacobsen 2013, s. 88) Härvid inbegrips emellanåt en omskolning som ett lärande 

när individen exempelvis får förändrade arbetsuppgifter eller när förändringen innebär att nya 

personer ingår arbetsgruppen. Dessa förändringar av ”kultur” kan alltså sägas gå hand i hand med 

”struktur”, och det kan följaktligen sägas att desto fler av dessa identifierade ”småförändringar 
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inom förändringen” desto radikalare upplevs förändringsarbetet hos medarbetarna. (Jacobsen 

2013, s. 89) Detta inbegriper och kan i denna studie utifrån observeras genom hur medarbetarens 

tolkningar ter sig.   

 

    Internt inför en omorganisation är en självkritisk inställning och motivationsspridning till att 

genomföra en förändring är också något man kan förankra i ett ledarskap och kallas för 

”benchmarking”.  Genom detta förfarande kan man inspirera personalen och ge densamma en 

”verklighetsinsikt” i att en förändring faktiskt behövs. (Jacobsen 2013, s. 211–212) Inom en 

polisiär verksamhet skulle något sådant vara att kommunicera ut ”verksamhetshändelser”, 

exempelvis varför förändringen behövs i kombination med att påvisa hur medborgarna 

demokratiskt kräver en mer lokalt verkande polismyndighet. I en sådan benchmarking – styrd 

tolkning från ledningen - är det för organisationen även relevant att noggrant analysera vad som 

skall ändras, det vill säga vilka tillbörliga beslut ledningen tillgriper. (Jacobsen 2013, s. 211–212) 

Härtill är tajming inom ramen för förändringsarbeten också en viktig faktor, inte minst då den 

planerade förändringen byggs genom olika aktiviteter som ger en utveckling skett över tid 

(Jacobsen 2013, s. 139). Här inbegrips att man ”bygger upp ordningsföljden av de olika 

förändringsåtgärderna, det vill säga hur en förändringsåtgärd är tajmad efter tidigare och 

kommande förändringsinsatser” (Jacobsen 2013, s. 140). 

 

Valet av strategiska drag under förändringsarbetets gång är något som förändringsteori lyfter 

fram som komplicerat. Dock finns resultat som visar att organisationer som övergripande håller 

sig till en tydlig strategisk inriktning oftare lyckas än de som utan tydlig grundstrategi försöker 

tillgodose samtliga inriktningar i hopp om att åstadkomma mer än vad som är möjligt. Risken är i 

ett misslyckat hanterande att organisationen ”låser fast sig” i avsaknad av strategi, något som 

alltså forskningsresultat handlar om att på förhand inte ha valt strategi, organisation blir då 

istället ”stuck in the middle”.  En kombination av olika strategier kan dock tillämpas under 

förutsättning att tajmingen är välanpassad. (Jacobsen 2013, s. 101)  
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras en beskrivning om studiens vetenskapliga ansats, ontologi och 

epistemologi. Därefter beskrivs studiens urval, datainsamling och databearbetning. 

Avslutningsvis redogörs för studiens generaliserbarhet, validitet och reliabilitet samt etiska 

överväganden. 

 

3.1 Studiens vetenskapliga ansats  

Hermeneutik har valts som metodansats och handlar om att i teorin förstå en människas 

människans upplevelser av ett specifikt fenomen. Man brukar tala om att tolka, förstå och 

förmedla de upplevelser som individen gör av ett fenomen och som i denna studie fångas upp 

genom kvalitativa intervjuer. Intervjuer är sällan ovanligt vid hermeneutiska forskningsstudier 

varför denna studie också adekvat valde intervjuer som metod och materialinsamling. (Fejes & 

Thornberg 2015, s. 71–72)  

 

3.2 Ontologi  
   Studien kan beskrivas ha ontologiska (läran om varandet) rötter i det som inom vetenskapens 

filosofiska traditioner kallas för att ha intresse för ”människans subjektiva idéer” – denna 

ontologiska inriktning kallas för ”idealistiskt perspektiv”.  Här inbegrips att undersöka 

exempelvis attityder och föreställningar för att därigenom ”ta fasta på människors tolkningar av 

verkligheten”. I denna ontologiska inriktning – liksom i denna studie – är det just människans 

tolkning av verkligheten som är föremål för analys vilket inte sällan är fallet inom humaniora. 

(Sohlberg & Sohlberg 2013, s. 59) Den inställning, de uppfattningar och beskrivningar som 

framkommer kan sägas utgöra den verklighet som gör att studien kan uppnå svar inom den 

problemformulering som finns framodlad.  

 

   Likaledes är studiens informanter och deras syn på sin verklighet en del som genom empirin 

skall befästas som större ”sanningar” fast ”i form av sociala traditioner” vilket dessutom är i linje 

med de konstruktionistiska yttringarna; ”Här blir människors definitioner och uppfattningar 

grundläggande för förståelsen av vad som sker i ett samhälle” (Sohlberg & Sohlberg 2013, s. 59).  
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3.3 Epistemologi  

   Utöver studiens ontologi ämnar studien på sikt sedermera genera i någon form av 

kunskapsskapande (kunskapsbidrag) till pedagogikämnet i stort. Alla människor (olika 

samhällen) har olika sanningar och förklaringar om sin verklighet vilka i sin tur kan ifrågasättas. 

Hantering av en studies epistemologi är ett steg i att förstå detta och förståelsen kring 

kunskapsutformandet (kunskapssynen). (Fejes & Thornberg 2015, s. 22–24) Denna studie i 

ambitionen om ökad förståelse för människan, olika perspektiv, kan definieras som att den utgör 

ett balansspel mellan kunskapssynen om ”empirismen” och ”rationalismen”. Detta då både 

individens beskrivningar (människans förnuft) och faktainsamlandet om förändringsprocessen 

(erfarenheter) har varit kärnan i studiematerialet. (Sohlberg & Sohlberg 2013, s. 72–74) 

 

3.4 Urval 

   Metoden i studien karakteriseras som en kvalitativ forskningsstudie d.v.s. en studie med 

kvalitativ forskningsmetod. Detta definieras inte minst utifrån att det är ”mjuk” data i fyra 

intervjuer som har genomförts även om dessa intervjuer sammantaget för studien likaledes också 

kan sägas utgöra ett datamaterial (Ahrne & Svensson, 2014, s. 10–11)  

Detta väcker frågor i studien kring hur urvalet har genomförts. Min egen polisiära kunskap och 

förförståelse om Polisens omorganisation var att förändringsarbetet till stor del primärt berör de 

som organisatoriskt ligger närmast de nya organisationsstrukturerna, medan vissa andra 

organisatoriskt med omorganisationen fått vara mer intakta. Med den nya organisationsstrukturen 

tog Polisen beslut om att fokusera mer på lokalt arbete (chefer och medarbetare lokalt), att 

Polisens HR-avdelning skulle utvidgas nationellt och vara en viktig kugge i den nya organisation 

(HR-avdelningar) samt att de fackliga organisationerna skulle ha en viktig del i att fånga upp 

personalens röster under förändringsarbetet (fackliga organisationer). Därför har en 

intervjuperson valts från en av varje identifierad aktör nämnda ovan.  

Flertalet andra aktörer (roller) och många personer inom organisationen berörs förvisso väsentligt 

av Polisens omorganisation, dock genomförs denna studie under en kortare begränsad tidsperiod 

varför detta också krävde ett mer begränsat urval.  

 

Genom denna tillämpade spridning blir istället eventuella likheter – och olikheter - av större vikt 

och intresse under analysarbetet. Studien ämnade alltså att fånga upp beskrivningar utifrån de 
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olika nämnda rollerna (perspektiven) – En lokal medarbetare, en lokal chef, en nationellt verksam 

chef inom ”HR” samt en facklig representant. Sammantaget är det dessa fyra olika roller som 

ligger till grund för materialet vilket också kan illustreras i följande bild; 

 

 
                  (Figur 2, ”Fånga olika berörda perspektiv i ett gemensamt förändringsarbete”) 

 

3.5 Datainsamling  

Studiens intervjuer genomfördes såsom ”semistrukturerade” med samma förberedda frågor 

(bilaga 2) till alla intervjupersoner; Fokus låg samtidigt på att låta intervjupersonen tala fritt om 

och kring frågorna och således få ägna mer tid åt det som densamme engagerades mest kring 

inom ramen för det pågående förändringsarbetet inom organisationen. (Ahrne & Svensson, 2014, 

s. 40) 
Detta skulle sammanfattningsvis, i realiteten, kunna illusteraras genom att de olika 

intervjupersonernas egna unika budskap i svaren, såväl eniga som oeniga, genom mina 

förmedlande ögon har bidragit till att uppnå en större förståelse för hur förändringsarbete som ett 

fenomen i stort kan förstås.  

 

3.6 Databearbetning 

   I praktiken under studiens analys- och diskussionsarbete finns det genom hermeneutiken inga 
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på förhand bestämda sätt eller metoder för att närma sig det insamlade materialet. Här ges istället 

en unik möjlighet för mig som forskare utifrån min egen förförståelse och insikt i ämnet att 

resonera kring resultaten. Då jag själv är verksam inom samma undersökta polisorganisation har 

min egen uppfattning av materialet härvid under transkriberingen och ”forskandet” bidragit till att 

ytterligare adekvat tematisera, finna likheter och olikheter samt att tolka de resultat som förståtts 

vid analysarbetet.  (Fejes & Thornberg 2015, s. 80–82) Denna studie har alltså i analysen - 

genom att följa hermeneutikens syn på att förstå och sätta samman teman – fångat teman utifrån 

materialet som intervjupersonerna genererat i sina svar. 
Härvid har det dock varit att viktigt att håll mig till min roll som student och ej naturligt falla in i 

egna yrkesmässiga åsikter eller tankar om den aktuella organisationen då jag samtidigt alltså är 

anställd vid myndigheten. Min delade roll – anställd kontra student - kan ge svårigheter men har 

alltså ingått som utgångspunkt och viktig förutsättning genomgående under studiens gång. 

Kontunerliga samtal med studiens handledare har också verkat för att inte begå misstag i 

hanteringen av denna fråga om förutsättning för studien. 

 

3.7 Generaliserbarhet, validitet & reliabilitet 

   Vidare, avseende generalisering av undersökningen, kan intervjupersonernas egna berättelser 

om förändringsarbetet sägas utgöra det som inom forskning utgör ”den naturalistiska 

generaliseringen” vilket bygger på deras egna erfarenheter och beskrivningar. Med tanke på det 

begränsade antalet informanter kan den ”statistiska generaliseringen” sägas bli ifrågasatt. (Kvale 

& Brinkmann 2014, s. 312) Det bör alltså tilläggas att vardera perspektiv, utifrån respektive 

arbetsområde (roll), naturligtvis inte kan stå till svar för hela deras verksamhet och arbetsområde.  

Dock kan studien genom en ”analytisk generalisering” istället sägas vara relevant (reliabilitet) 

och giltig (validitet) eftersom resultaten systematiskt genom både likheter och olikheter (studiens 

specifika fall) går att koppla an till både teoretiska begrepp och tidigare forskning (ursprungligt 

fall) om just förändringsarbete. Detta ger läsarna (eller vidare forskning) en potentiell egen 

möjlighet till generalisering förutsatt att mottagaren ansvarsfullt tar del av studiens helhet. Likväl 

är studiens (forskarens) ansvar med noggrannhet och transparens en förutsättning för att fullända 

sina resonemang i sitt analysarbete (Kvale & Brinkmann 2014, s. 312–313)  

   De intervjupersoner som valdes verkar alla i en svensk storstad och ingen av personerna har 

någon konkret arbetsrelaterad koppling till varandra – dvs en spridning gjordes indirekt 
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beträffande de fysiska arbetsplatserna. Detta för att under studien inte skulle bli alltför smal och 

generera en alltför lokal (homogen) analys samt för att inte fastna i en ”statistisk 

generaliseringsproblematik” som då skulle vara svår att argumentera för (Kvale & Brinkmann 

2014, s. 312–313). 

 
3.8 Etiska överväganden  

   Materialet har hanterats konfidentiellt och personernas identiteter hålls (i och efter studien) 

anonyma - dvs informanterna är i uppsatsen inte presenterade vid namn vilket upprätthåller god 

forskningssed och principer avseende konfidentialitet och anonymisering som skyddar 

informanterna. (Herméren 2011, s. 68–69) Anonymisering är i vissa fall avgörande för att 

etikprövningsnämnder godkänner en studie. (Herméren 2011, s. 68) Vidare gavs 

intervjupersonerna, efter initial muntlig kontakt, skriftligen också ett informationsbrev om 

studien (samtyckesbrev – bilaga 1). Intervjupersonerna gavs även information om att intervjun 

skulle bandas in men att ljudmaterialet var konfidentiellt och bara ingår studien avseende 

principer inom ramen för examination vid Södertörns Högskola.  

 

   De intervjuade medgav själva att det inte fanns hinder från den egna arbetsplatsen om att delta i 

undersökningen. Härvid har studien noggrant valt att anonymisera eventuella beskrivningar om 

vilka fysiska arbetsplatser inom Polisen de intervjuade tillhör i linje med att upprätthålla deras 

anonymitet. (Herméren 2011, s. 68–69) På grund av studiens begränsade tidsperiod har 

informanterna inte kunnat ges möjlighet att återkomma med egna synpunkter på studien och de 

sammanhang som förs i uppsatsen utifrån intervjuerna och de valda citaten.  

 

   De principer om sekretess och tystnadsplikt en forskare ska anamma har också tillämpats. 

Härvid har material om Polisen och Genomförandekommittén bestått av offentligt material som 

ej lyder inom några sekretessbestämmelser. Härvid genererar alltså studien inget brytande mot 

sekretess- eller tystnadsplikten. Likväl eventuella namn på anställda som förekommit i 

intervjuerna har under transkriberingen plockats bort. (Herméren 2011, s. 67–68) Under 

intervjuerna framkom heller inga berättelser om arbetsmaterial som lyder under Polisens 

sekretessbestämmelser. 
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4. Resultat & analys  
I detta kapitel kommer jag att redogöra för informanternas perspektiv och svar kring den 

omorganisation och det förändringsarbete som pågår inom Polisen. Utifrån de teoretiska 

begreppen om förändringsarbete kommer informanternas svar att analyseras. Kapitlet är 

uppdelat i fyra teman; Den nya organisationen, Omfördelning av resurser, Tidsaspekten samt Att 

ställa om.  

 

Utifrån intervjufrågorna – exempelvis vad syftet med förändringen är, vad som har förändrats, 

vad som har underlättat eller varit svårt – är det svaren som har genererat dessa nämnda teman.  

 

4.1 Den nya organisationen 

   Den chef som har intervjuats (härefter benämnd som chefen) förklarar enligt dennes 

uppfattning, att syftet med den nya organisationen var att på ett tydligare renodlat sätt skapa nya 

strukturer för att bättre kunna förankra politiska beslut i polisverksamheten; 

 

”Att på ett väldigt tydligt sätt ge rikspolischefen den makt som krävs för att man ska kunna 

genomföra politiska beslut rakt av”. (Chefen) 

 

Den medarbetare som har intervjuats (härefter benämnd medarbetaren) talar mycket kring 

omorganisationen om att öppna upp internt och vara mer flexibel när intern samverkan eller 

tillfällig resursförflyttning behövs, exempelvis mellan olika polisregioner. Därtill understryker 

medarbetaren att syftet inför omorganisationen var att generera en mer lokal polis och att det 

framförallt skulle innebära mer personal i yttre tjänst; 

 

”Och att det ska bli som jag uppfattar innan det trädde i kraft är att det ska bli färre chefer och 

fler poliser i yttre tjänst, folk som skulle trilla ned. Det är vad jag uppfattar med positivt.” 

(Medarbetaren) 

 

Medarbetaren talar kring förändringen vad förändringsteori förklarar som ”organisatoriskt 

evolutionärt”, att förändringen innebär en bättre balansering mellan centralisering och 

decentralisering – detta då polisen som organisation beskrivit på förhand att man ämnade verka 
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mer lokalt. Medarbetaren lyfter fram en stärkt resurs vad gäller ”yrkesutförarna” som en 

decentralisering. (Jacobsen 2013, s. 88) Chefen lyfter avseende förändringens syfte fram, enligt 

förändringsteori, ett sammanhang hur bakomliggande krafter ligger till grund för förändringen 

som man med förändringen ska anpassa sig till, en mer centraliserande beskrivning (Alvesson & 

Svenningsson 2014, s. 24–25). Både medarbetare och chef vidrör, fastän ur eget perspektiv, det 

som förändringsteori säger utgör nya förutsättningar inom ramvillkoren vilket kan komma att 

påverka maktförhållandena inom organisationen – att högsta instans ska ges utökad makt 

samtidigt som yrkesutförarna i verksamheten ska ges ökad tillgång (makt) till resurs. (Jacobsen 

2013, s. 178)  

 

   Den chef inom en HR-avdelning som har intervjuats (härefter benämnd som HR) talar om en 

stärkt verksamhet, att bli bättre och att medborgaren i slutändan ska uppleva en ökad 

tillfredställelse. Vidare talar HR om att polisen ska verka lokalt men att det är lite ”lurigt” på 

förhand vad det ska innebära eftersom medborgaren måste få vara med och definiera detta. HR 

menar att det vissa gånger kan innebära att Polisen finns tillgänglig via telefon, emellanåt att man 

istället för att ha en lokal polisstation kanske mer istället får se sin polis verksam ute på gatan. 

HR lyfter in utveckling av teknik som exempel på ny lösning för att också verka mer lokalt men 

att det ligger i betraktarens öga hos medborgarna och att det måste få växa fram; 

 

”Syftet är ju skulle jag säga, är att vi ska bygga en polis, att vi ska få en vassare polisverksamhet 

egentligen. En bättre polisverksamhet där medborgarna känner sig trygga och har ett förtroende 

för polisen.” (HR-chef) 

 

HR vidrör här omorganisationens syfte i linje med vad förändringsteori förklarar som ett 

”konfigurationssättande”, att inom ramen för det ”organisatoriskt evolutionära” 

(omorganisationen) låta arbetsdelningen mellan ”yrkesutföraren” (polismannen) och 

administrationen (teknik och stödfunktioner) låta växas fram och att det på förhand inte enkom 

finns ett sätt att uppnå syftet (en mer lokal polisverksamhet) (Jacobsen 2013, s. 88). 

 

   Chefen talar vidare inkluderande kring vad den nya organisationen innebär för samtliga 

anställda; Chefen beskriver hur det med den nya strukturen skulle tas bort en del chefsnivåer, dvs 
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en stor förändring för många utav cheferna. Dock understryker chefen att det snarare främst har 

varit en omställning för mertalet medarbetare eftersom många har fått byta funktion eller 

tjänstgöringsställe - dvs anställda och chefer - har fått nya positioner. Chefen beskriver att 

omställningen från att kanske ha varit ordningspolis till att bli lokalpolis är en sådan typ av 

förändring för många medarbetare.  

 

Den fackliga representant (härefter benämnd som den facklige) som har intervjuats hade 

allmänna förhoppningar om bland annat enklare och snabbare beslutsvägar samt att saker och 

ting skulle bli tydligare genom den nya organisationen. 

 

”Min förhoppning var att jag trodde nu äntligen kommer vi äntligen få samsyn på vissa saker. 

Hur man ska hantera liksom personalärenden, hur man ska hantera tillsättningar, tillägg och 

sånt där” (Facklig representant) 

 

Chefen lyfter ett resonemang hur det är många som får sina grundförutsättningar förändrade, 

vilket förändringsteori förklarar som en radikal förändring då många förändringar inom 

förändringen naturligt ger en större effekt – inte minst avseende struktur och kultur (Jacobsen 

2013, s. 89). Den facklige i linje med förändringsteori nämner en förhoppning avseende ”struktur 

och kultur”, att en strukturell samsyn ska ge ett ökat kulturellt utfall där en omskolning till en 

likhetsprincip ska genereras i den nya verksamheten (Jacobsen 2013, s. 89). 

 

   Den facklige ställer sig frågande till den nya organisationsstrukturen i stort samt huruvida den 

är relevant för en polisverksamhet. Den facklige hade önskat en mer specifik förankring kring 

den nya strukturen så organisationens samtliga delar förstod den bättre. Med den nya 

organisationen skulle det bantas ned till att bli sex (6) chefsnivåer. HR talar också kring den nya 

styrmodellen och menar att polisledningen, HR-avdelningen inkluderat under den här 

”förändringsresan”, måste kliva fram och förklara varför man valt den här modellen. Samtidigt så 

understryker HR att personal i många delar av verksamheten de facto vet om bakgrunden men i 

själva verket vill ha det på ett annat sätt och således kanske verkar motsträvigt. Den facklige 

förklarar liknande men att man inte har fått reda på varför den nya modellen är adekvat och 

antyder istället att det kanske är en trend mellan myndigheter att efterlikna varandra men att detta 
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kanske inte alla gånger är görligt då olika myndigheter har skilda verksamheter; 

 

”Varför det ska vara sex beslutsnivåer det måste ju vara uträknat nånstans, det har ju suttit nån 

jävla nobelpristagare och räknat ut det här men funkar det inom polisen? Funkar det inom en 

verksamhet, för jag pratar ju ytligt ytligt bekant som jobbar på skatteverket och de har ju den här 

- de har ju för fan inte samma upplägg. De sitter ju med att folk jobbar inne, vi har ju 

verksamheter som spretar åt alla jävla håll. Kan man ha en modell då?” (Facklig representant) 

 

Den facklige talar även om att man inte ser några vinster men har förståelse för att det är en stor 

”koloss” som ska ändras. Den facklige menar dock att man förlorar mark och utdragna tiden är en 

faktor till detta. Att det bevisligen tar flera år har den facklige förståelse för - men inte förståelse 

till att genomförandet är så pass undermåligt att man inte kan uppnå det resultat man önskar. En 

trend den facklige också ser över tid historiskt redan sedan innan omorganisationen är att all 

personal på gatan har ”försvunnit”. Facket förstår inte var all personal har tagit vägen genom 

åren, att kanske inre tjänster ”äter upp” yttre tjänster d.v.s. tjänster som avser poliser på gatan. 

Medarbetaren pratar i linje med den facklige avseende ”vinster” fast istället i form en ny känsla 

av förlust; hur man i slutet av den ”gamla organisationen” kände sig slagkraftig på fältet och att 

det höll i sig några månader inpå den nya organisationen. Dock skall detta sakteliga ha försvagats 

genom avtagande resurser, detta kopplat att förändringsarbetet till den nya 

organisationsstrukturen sattes igång; 

 

”Fram till sommarledigheten april-maj 2015, så var vi verkligen mycket folk, verkligen 

slagkraftiga, det kändes jättekul att jobba, det kändes att man, det hände nånting när man 

jobbade, man kunde ta sig tid att stanna till och prata med folk på en skola samtidigt som man 

andra delar av passet kunde göra tillslag mot öppna narkotikaförsäljningen, och det var alltid 

kul, man fick båda delarna av jobbet - både brottsförebyggande och ingripande. ” 

(Medarbetaren) 

 

Chefen lyfter ur ett historiskt perspektiv in såväl syftet med omorganisationen som nyttan med 

densamma när den röda tråden från politik ska brytas ned i konkret polisverksamhet; 
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”Helt klart att öka den politiska styrningen över polisen, man tittar såhär att, för att ta ett 

exempel den gren som jag brinner särskilt för och är verksam i det lokala polisarbetet, politiken 

har försökt styra polisen mot en mer förankrad organisation… för att uppnå bättre resultat sen -

80-talet egentligen, för man tror eller man är övertygad om man är nära brottssituationen, nära 

brottsoffer och nära misstänkt genom att vara lokalt förankrade, då kommer vi bli bättre på att 

förebygga brott, ingripa vid brott och utreda brott alltså vårt grunduppdrag.” (Chefen) 

 

Härvid berör samtliga perspektiv, den facklige, HR, medarbetare och chef, det som i 

förändringsteori utgör såkallad ”benchmarking”. Samtliga beskriver hur kännedom om avsikterna 

med förändringen är relevanta i det dagliga arbetet under förändringsarbetet. Den facklige 

ifrågasätter styrmodellen, medarbetaren nämner förluster med och oförståelse till den nya 

modellen, chefen ser en verksamhetsmässig följetång från 1980-talet att man velat förändra till en 

lokal verksamhet samtidigt som HR mer förlikat ser en önskvärd intern kompromiss avseende 

förändringen i stort. Sammantaget består benchmarking inom förändringsteori om att en 

organisationsledning bör bemöta interna frågor om förändringen genom att förankra behovet och 

verklighetsinsikt i vad förändringen ska innebära och generera. Detta föreslås i förändringsteori 

som något man gör genom att lyfta fram ”verklighetshändelser” (exempel) på de behov som står 

till grund för förändringen. Detta förfarande under benchmarking kallas även för att förankra och 

kommunicera ut en ”styrd tolkning” från organisationsledningens sida. (Jacobsen 2013, s. 211–

212) 

 

4.2 Omfördelning av resurser  

   Den facklige förklarar att många medarbetare som varit med sedan 1980-talet och framåt blivit 

luttrade då det förekommit försök till förändring och omorganisationen fler gånger fram till dags 

datum och denna omorganisation. Den facklige lyfter ”närpolisreformen året 1995” som ett 

belysande exempel där man försökte verka lokalt, att ledningen talade om en resursförstärkning 

lokalt men att det aldrig lyckas, samtidigt som det skapar onödig oro i kombination med ”förlorad 

mark” både internt men också för medborgarna externt. Den facklige ser detta förfarande inom 

organisationen som cykler och en tydlig trend alltjämt från 1980-talet. Vidare hur 

”misslyckandet” under detta förändringsarbete kommer att bli mer påtagligt eftersom det är en 

enorm koloss då det är den största omorganisationen som man försöker sig på inom Polisen. 
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Chefen talar likartat kring strävan mot den nya resursfördelningen men också om vikten av att 

”hålla sig till förändringsplanen”, men att avvikelser från denna på ett negativt sätt förekommer. 

Chefen understryker att det ändå är viktigt att genom en ”kulturresa” i möjligaste mån anpassa sig 

till planen även om det alla gånger inte fungerar; 

 
”Fortfarande är det så att i organisationen finns ett motstånd till beslutet, asså att bli mer lokal, 

om det har varit ett problem sen -80-talet varför skulle det upphöra bara för att man gör en 

omorganisation? Den kulturresan måste fortfarande ske.” (Chefen) 

 

HR ser resursfördelningen som en kombination mellan att operativt fylla på med personal men 

också att under förändringsarbetets gång arbeta med att omdefiniera vad det inbegriper att verka 

lokalt. Härvid nämner HR att medborgarnas perspektiv lokalt måste få göra sig hörd, att man på 

vissa platser lokalt kanske eventuellt på andra sätt eftersträvar ”sin polis” (teknik och internet 

som exempel). HR beskriver detta som ett ”upplevelsebaserat” förfarande som måste få växa 

fram utifrån medborgarnas viljor. Medarbetaren talar om att förberedelser med omorganisationen 

avseende resursfördelningen kunde ha anordnats på ett bättre och effektivare sätt. Samtidigt ser 

medarbetaren en kombinerad förklaring då brist på personal redan inför omorganisationen skapar 

hinder i att åstadkomma den nya resursfördelningen; 

 

”Men i verkligheten är vi mycket färre och det verkar genomsyra det mesta så det blir liksom 

ansträngt. För att en omorganisation ska kunna funka måste man kunna lyfta ur några personer 

som startar upp den andra gruppen under tiden, sen lyfts personal in i den nu nystartade gruppen 

som han eller hon hade kunnat förbereda och satt igång, men det funkar inte så inom polisen 

eftersom personalläget är på rött på alla enheter.” (Medarbetaren) 

 

Den facklige beskriver en allmän luttrad känsla hos personalen utifrån organisationens historik 

kring förändringsarbeten vilket chefen likartat fördjupar och resonerar kring då chefen ser detta 

som en nödvändig ”kulturresa”. I linje med förändringsteori kan detta utgöra ett behov av 

kulturella förändringar som kan vidtas. Förändringsteori beskriver hur strategier kring att justera 

vissa kärnvärden inom en organisation är sådana redskap som kan utgöra en grund för att uppnå 

den eftersträvade strukturen inom en såväl ”oförändrad” organisation såsom under en 



	 24	

omorganisation. Dessa kulturella betingelser beskrivs i förändringsteori exempelvis bestå i 

”handlingssätt” eller ”omedvetna traditioner i vardagen” vilket alltså går hand i hand med 

strukturen. (Jacobsen 2013, s. 88) HR lyfter även ett behov av definitioner av liknande 

kärnvärden (kultur) som måste växa fram under hand, att definitionen av att vara lokal emellertid 

kan komma att omprövas vilket förändringsteori kan förklara som att det efterfrågas en 

balansgång mellan ”yrkesutföraren och administrationen” (Jacobsen 2013, s. 88). Medarbetaren 

lyfter fram brist av förberedelser som en viktig förutsättning i förändringsarbeten generellt men 

att det i aktuell förändring inte är möjligt med förberedelser eftersom det råder personalbrist inom 

organisationen i stort. I linje med förändringsteori kan detta beröra frågor kring huruvida 

organisationen under förändringsarbetet hållit sig till lämpliga strategiska drag avseende den nya 

resursfördelningen, finns resurser inom andra delar av organisationen eller har man hamnat i 

”stuck in the middle” under resursfördelning; d.v.s. har planen med en lokal verksamhet 

prioriterats tillräckligt inom ramen för den strategiska inriktningen? (Jacobsen 2013, s. 101) 

 

   Den facklige beskriver hur man med anledning av den beslutade omorganisationen internt har 

haft omfattande rekryteringsprocesser. Den facklige beskriver särskilt hur tillsättningen av de nya 

cheferna drog ut på tiden, något som facket upplever handla om att HR-avdelningen vägrade 

inkludera de olika fackliga organisationerna. Under den utdragna chefstillsättningen ska väldigt 

många chefer i den förutvarande organisationsstrukturen sökt de nya, färre, chefstjänsterna och 

mått mentalt dåligt eftersom ledningen inte ska ha tagit hand om dessa chefer inför och under 

sökningsförfarandet. Detta är något som fackliga organisationer gemensamt ska ha tyckt varit på 

grund av att HR-avdelningen inom Polisen ”kört över de fackliga” och följaktligen personalen i 

stort – inte minst eftersom de fackliga organisationerna elementärt verkar för personalens bästa; 

 

”Ja asså, kör du över facket kör du över personalen det är det man gör. För facket är 

personalen. (Facklig representant) 

 

HR talar om att ”vanans makt” inom organisationen, att chefer i den nya organisationen på grund 

av den nya strukturen ”faktiskt måste våga prova på” att exempelvis ta hjälp av HR-avdelningen 

telefonledes, vilket är en del av det nya arbetssättet för rekrytering avseende HR-support.  

HR talar också kring hur många enheter och avdelningar inom polisen tyvärr fått bli lidande 
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eftersom polisorganisationen de facto inte gavs tid att göra de förberedelser som förmodligen 

behövdes och nämner hur HR-avdelningens ansvariga för rekrytering dessutom inte hade 

tillräcklig tid att förbereda sig då dessa själva var föremål för omorganisationen i stort – HR 

spekulerar dock i att HR-avdelningen kanske borde tagit in fler resurser gällande bland annat 

rekrytering under en viss tid; 

 

”Det som också är problem är ju t ex det här att du har ju inte haft nån tid före ombildandet att 

omorganisera och fixa till de nationella avdelningarna utan alla har ju gjort sina mappningar 

och nylägen samtidigt. Så även dem som skulle ge stöd åt kärnverksamheten har ju själva 

omorganiserat sig, och ombildat sig samtidigt.” (HR-chef) 

 

Chefen talar om att denne som chef såväl inför och efter omorganisationen arbetade med att 

“mentalt förbereda” sina medarbetare dels eftersom samtliga chefer både fått direktiv från 

ledningen om denna förberedelse dels eftersom chefen själv förstod att det kommer bli en stor 

rörlighet under förändringsarbetet. Detta anser chefen vara viktigt vilket denne förklarar att det i 

efterhand har visat sig att många andra chefer aldrig utförde detta. Chefen anser det vara viktigt i 

att kommunicera ut till medarbetare att förändringsarbetet kommer innebära förändrade 

positioner för många, om en del kommande nya arbetssätt och för att medarbetarna skulle ställa 

sig mer positiva till att ”verka mot det nya”; 

 

 ”Ja vi tog diskussionen med varje medarbetare som behövde diskutera det och framförallt 

visade tydligt på ett transparent sätt för personalen vart dem ska, liksom var tänkta att hamna.” 

(Chefen) 

 

HR upplever att det finns en potential till och att det även inom nya riktlinjer är bestämt att 

medarbetarna ska ges förutsättningar för ett ökat inflytande så att medarbetarna ”som en motor” 

också ska känna mandat och ägarskap i sin roll oavsett på vilken nivå man verkar.  

Medarbetaren talar om att ”personal på golvet i lokalpolisområdena” har haft väldigt lite att säga 

till om och att de nya enhetsstrukturerna innebär att personal måste börja samarbeta på sätt som 

man inte har gjort förut vilket heller inte har fungerat i det nya. Detta ska ha medfört splittringar 

mellan olika enheter och medarbetaren beskriver vidare en avsaknad av en ”vi-känsla”. 
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Medarbetaren förklarar också att de nya cheferna redan bestämt stommen i hur man ska arbeta 

varför man på medarbetarnivå ska ha haft ytterst lite att säga till. Dock upplevde medarbetaren 

det som positivt de få gånger man har fört en dialog; 

 

”Lite smådetaljer ja. Jomen det kändes bra, det är en viktig del i en omorganisation, att de som 

är med i organisationen har något att säga till om. Det gör ju att det blir enklare för mig som 

medarbetare att få motivation, att vilja komma till jobbet och känna glädje.” (Medarbetaren) 

 

Chefen, den facklige och HR vidrör alla svar kring hur ”tiden” avseende omfördelning av 

resurser har varit en central faktor i förändringsarbetet – i direkt linje med förändringsteori om att 

”tiden” är en avgörande faktor för medarbetarna. De beskriver likartat hur man inte har ”hunnit” 

(tid) de förberedelser man kanske borde ha vidtagit både inför förändringen men också under 

förändringen när exempelvis ”rekrytering av nya chefer” skulle utföras. ”Tid” förklaras i 

förändringsteori hur den blir en central faktor eftersom förändring utvecklar sig från något 

dåvarande till något nyskapande och tidsperioden för detsamma utgör hur radikal upplevelsen 

skall mottas inom organisationen i stort. (Jacobsen 2013, s. 129) Chefens agerande att också 

”mentalt förbereda” medarbetarna kan också utgöra ett steg inför förändringen som i linje med 

förändringsteori utgör en adekvat såkallad ”tajming” avseende förändring. Tajmingen är under 

förändring, liksom tid, centralt avgörande eftersom det är de aktiviteter som genomförs över tid 

som ger den utveckling man önskar hamna i, vilket också chefen ger uttryck för (Jacobsen 2013, 

s. 140). HR ser också dock en strävan mot att bryta ”vanans makt”, att chefer måste våga prova 

”det nya” vilket i förändringsteori är balansspelet mellan struktur och kultur. Förändringsteori 

talar om att det kan vara svårt att bryta sådana kulturella ”kärnvärden” då de hos chefer emellanåt 

kan grunda sig i att förlora makt i deras position och utövning, och att detta kan skönjas som en 

följetång utifrån att man har ändrat en gammal ”struktur” (Jacobsen 2013, s. 88). 

 

HR och medarbetaren talar båda härutöver särskilt om att ”medarbetarna i organisationen” 

framgångsrikt borde få vara mer ”delaktig i arbetet”. HR eftersträvar förutsättningar för en ”mer 

aktiv medarbetare” samtidigt som medarbetaren talar om att få vara mer delaktig i det arbete som 

den lokala ledningen bedriver. Sammantaget kan detta utifrån förändringsteori förstås som en 

faktor av benchmarking inom förändringsarbetet. Att organisationsledningen adekvat kan 
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förankra behovet av det nya och att kommunicera ut vilka beslut man vidtagit och varför. Detta 

kan göra att anställda känner en ökad förståelse till det som förändras. (Jacobsen 2013, s. 211–

212) 

 

4.3 Tidsaspekten 

   HR talar om att det är den beslutade (nya) styrmodellen och dess styrfilosofi som är central i 

förändringsarbetet och arbetet i stort i den nya organisationen. Här lyfter HR fram både 

medarbetares och chefers del i att verka för det nya. Dock har HR stor förståelse för att det är 

mycket som sker för stunden inom organisationen varför det är förståeligt att det tar tid att 

förankra och tillämpa denna nya modell oavsett vem eller var i organisationen man befinner sig. 

Vidare lyfter HR fram hur organisationsledningen på förhand visste om att förändringen kommer 

ta tid, inte minst eftersom det är den största statliga reformen på 50 år; 

 

”Det är väl tiden, asså även om Genomförandekommittén planerade detta 2 år innan, så är det ju 

såhär att det här är ju asså den största statliga omorganisationen på 50 år. Och här kan man ju 

se också man kan ju lära sig av dem rapporterar som Statskontoret om hur det har gått i andra 

länder med polisomorganisationer och hur det har gått för andra myndigheter i Sverige och då 

kan man ju se att ting tar tid, och att man stöter på patrull på vägen för man förändrar saker. 

Man förändrar strukturer. Man förändrar människors vardag, kanske placeringsorter eller hur 

man ska jobba eller vad man ska jobba med. Och det är jättestora krafter eftersom man brukar ju 

säga det, alla vill ha förändring men ingen vill förändra sig.” (HR-chef) 

 

Chefen lyfter också fram ett långsiktigt perspektiv där det kommer ta tid att genomföra 

förändringen till fullo. Chefen nämner samtidigt att det hade underlättat, tidsmässigt, om man 

kunde ha undvikit den pågående rörlighet avseende personal som pågår inom organisationen. 

Chefen menar att om man hade haft fler polisanställda på rätt plats från början på ett mer adekvat 

sätt hade förändringen varit smidigare, dock poängterar chefen att det handlar om att samtliga 

anställda också försöker hitta sin plats, ”sitt nya jobb” i den nya organisationen.  

Medarbetaren förklarar kortsiktigt mer akut sin uppfattning om organisationens pågående 

rörlighet och hur det är turbulent, vidare hur saker och ting tar för lång tid; 
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”Usch vad negativt jag låter men det kan ju inte bli sämre. Men omorganisationen måste ju börja 

sätta sig. Det är klart att det är turbulent nu. Det måste ju bli bättre 2017. När en del grupper 

kommer igång och man kan jobba mer lokalt.” (Medarbetaren) 

 

Den facklige ser tiden som en springande faktor och att det är ett för utdraget förändringsarbete. 

Den facklige upplever att sällan får klara besked och emellanåt inga svar alls. Den facklige ser 

hur detta förfarande har etablerats som ”en klassiker”, att ”ingen vet och avsaknaden av en tydlig 

delegation gör att cheferna inte får ta beslut”.  

Härutöver ser HR också att organisationsledningen just nu funderar väldigt mycket. HR menar att 

”Statskontorets rapporter har kommit” och att organisationsledningen utifrån denna i 

kombination med vad man själva ser vad som måste justeras gör att kommande ledningsbeslut 

kommer att börja märkas, dock förtydligar HR att frågan är ”om, hur mycket och hur drastiskt 

man ska justera”.  

Chefen nämner också att denne som chef jobbar aktivt under förändringsarbetet att aktivera 

samtliga som tillhör chefens lokalpolisområde. Detta, genom ett förståelsebaserat ledarskap, 

menar chefen är en viktig faktor eftersom förändringsresan ”inte kommer vara spikrak” eftersom 

man tillsammans måste göra justeringar allt eftersom.  

Den facklige nämner gällande tid också hur saker och ting har gått för fort i förberedelserna och 

att detta har genererat bakslag när väl förändringsarbetet och arbetet i den nya organisationen nu 

genomförs; 

 

”Jag tror att det gick för fort. Överhuvudtaget. Man sa hela tiden man skyllde på skruv och 

mutter det löser vi sen. Vad är det som har varit problem sen jo det är skruv och mutter. Och det 

är fortfarande, det är 2 år nu va vid årsskiftet vi är fortfarande på skruv och mutter. Och där tror 

jag liksom att man måste, man har inte haft helhetsbilden det är som det är ingen som suttit med 

helikopterperspektiv och tittat på hela.” (Facklig representant) 

 

Medarbetaren lyfter avslutningsvis ett frustrerat perspektiv på den övergripande tidsutdragna 

processen. Att detta ska ha genererat en försämrad polisiär verksamhet på fältet vilket i slutändan 

har skapat en frustration hos många medarbetare; 
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”Det skapar en frustation, vi har en rapport som säger den här personen ägnar åt det här 

brottet, flera olika källor säger att det är så, källorna kan vara trovärdiga källor som lämnat 

sann information tidigare, man själv kan känna att det kanske stämmer för att han har mycket 

fina kläder och klocka och dyr bil ingen inkomst. Pengarna kommer in nånstans, nu kommer tips 

om att han säljer vapen eller narkotikaförsäljning. Så kan man inte komma åt det för man har 

inga resurser till det. Det blir ju ganska frustrerande.” (Medarbetaren) 

 
Samtliga perspektiv lyfter i någon mening upp tiden som en central del i deras berättelser om 

förändringsarbetet. Utifrån förändringsteori är detta en viktig faktor eftersom förändringar ämnar 

skapas från något dåvarande till det nyskapande och att prioriteringar om vilka valda delar blir 

avgörande för det upplevda arbetet. (Jacobsen 2013, s. 129) Vidare kan uppfattningarna om tid 

sägas gå hand i hand med alla de ”aktiviteter” som genomförs inom ramen för förändringen, dvs 

förändringsteori förklarar att ju fler ”småförändringar inom förändringen” desto radikalare 

upplever medarbetaren det som förändras. Sammantaget ger tiden och de många 

”småförändringarna” en stor påverkan hos de berörda vilket också medarbetare, chef, HR och den 

facklige kan förstås att de ger uttryck för. (Jacobsen 2013, s. 89) De förklaringar som samtliga 

samtidigt dividerar kring, ”huruvida vägen framåt ser ut”, kan utifrån förändringsteori också 

förstås som en konstruktiv kritik mot den egna organisationsledningen avseende ledningens 

strategiska inriktning i förändringsarbetet (Jacobsen 2013, s. 101). Användandet av en strategisk 

inriktning under ett förändringsarbete kan vara avgörande för huruvida man fastnar och inte 

lyckas åstadkomma de aktiviteter man avsåg genomföra eftersom man då vanligast istället avsett 

att tillgodose samtliga perspektiv i en förändring, vilket forskningsresultat negativt visar sällan 

vara framgångsrikt för organisationer. Detta förfarande kallas inom förändringsteori om att bli 

”stuck in the middle” när den strategiska inriktningen blir ”för stor” eller i själva verket saknas. 

(Jacobsen 2013, s. 101) 

 

4.4 Att ställa om 
   Chefen berättar att samtliga inom organisationen under förändringsarbetet besitter ett eget 

ansvar att också ta initiativ i det nya. Chefen nämner att en del chefer och medarbetare måste lära 

att förhålla sig till nya saker istället för att på förhand döma allting som ”luddigt”. Chefen förstår 

att många upplever en ”rörighet och oklarhet” men förklarar ändock att exempelvis poliserna i 
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yttre tjänst besitter en väldigt tydlig polislag att fortsatt förhålla sig till – även om en del saker 

organisatoriskt samtidigt är röriga. Chefen nämner också att denne själv har ett stort ansvar att 

fortsätta inspirera sin personal och få till ett engagemang hos medarbetarna inte minst eftersom 

Polisen är en mycket viktig samhällsaktör. Chefen förklarar att det är viktigt att upprätthålla det 

goda engagemanget hos medarbetarna som är utförare av det viktiga polisarbetet, annars finns 

risk att det internt uppstår en negativ kultur hos vissa medarbetare menar chefen; 

 

”Läs polislagen vi skyddar demokratin fan kom igen nu, det är vi som kommer hem när allting 

annat har havererat när det är bråk i en lägenhet och mamma och pappa slåss.” (Chefen) 

 

HR nämner att uthållighet behövs under ett förändringsarbete och att det behövs större eller 

mindre omstarter emellanåt för att i slutändan lyckas med en omorganisation.  HR ser också att 

organisationsledningen med facit i hand kanske borde justerat vissa saker tidigare men att det är 

svårt ibland att avgöra vilka justeringar som är rätt.  

Medarbetaren nämner att man vid dennes arbetsplats med omorganisationen blivit tvungna att få 

en del nya uppdrag jämfört mot förr. Arbete mot fordonstrafik är en sådan utökad (ny) ansvarsdel 

som medarbetaren förklarar i slutändan har blivit lidande. Medarbetaren berättar att de inte vill ha 

detta nya uppdrag men att någon faktiskt borde genomföra det eftersom det är en så pass viktig 

fråga i samhället. Medarbetaren menar dock att organisationen måste förstå att man inte bara kan 

ställa om ett ansvar utan vidare eftertanke, vissa frågor kräver enligt medarbetaren en omskolning 

och ett faktiskt intresse hos individen; 

 

”Alla (lokalpolisområdena) ska bli nån slags multipolis, dem ska kunna mycket, lite om mycket, 

men för att bli en bra polis inom vissa områden så ska man kunna väldigt mycket om ett litet 

område - som trafikpolis behöver man ha en specialutbildning, intresse, kunskap och ett driv. Det 

går inte att lägga ut det på vanliga, som jag som är vanlig polis jag har ju inte koll på kör och 

vilotider på lastbilschaufförer eller tung last, taxi vilotider hur deras vilotider sett ut hur man 

göra en taxikontroll det har ju jag ingen aning om.” (Medarbetaren) 

 

Den facklige nämner – i linje med medarbetaren – också trafikansvaret som en förlorad del med 

omorganisationen. Den facklige tycker också att man tänkt fel från organisationens sida då 
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trafikansvaret i grund och botten kräver ett intresse hos medarbetarna eftersom det är ett särskilt 

lärande som fordras i dessa frågor; 

 

”Det här handlar om att du måste vara genuint intresserad, du kommer aldrig att lära dig 

annars. Du måste verkligen ha intresse och det är ju det vi ser en risk med idag att det inte är så 

många som har det här brinnande intresset för trafik eller fordon.” (Facklig representant) 

 

Den facklige nämner också att vissa enstaka delar blivit bättre med omorganisationen. Den 

facklige lyfter fram att frågor gällande IT för polispersonalen har blivit bättre. Den facklige 

förklarar att anledningen till detta ska ha varit att organisationen ”för en gångs skull” har varit 

lyhörd mot personalen i hur man ska utveckla IT-frågorna; 

 

”Det var ju som dem här IT-människorna sa de sa ju bara tala bara om för oss vad ni vill ha så 

gör vi ju det. Sen är det ju andra saker som säkerhet och sånt där, men så var de ju för vi hade ju 

en kille som var ”pilot” på mobiltelefonen och han sa ju att det var suveränt för dem hade ju 

direktchat med dem så att den byggdes ju upp ganska fort liksom.” (Facklig representant) 

 

Chefen nämner avslutningsvis att det inte bara handlar om att lära om organisationen utan att 

resurssättningen (resursfördelningen) organisatoriskt är en elementär fråga innan man kan 

fortsätta förändringsarbetet. Chefen menar att detta är ett fundamentalt fel som organisationen i 

stort måste fundera över vilket avser huruvida prioriterar gjorts, att organisationsledningen måste 

rannsaka sig själva; 

 

”Om du tittar nu på nationell nivå; resurssatt och klar. Regional nivå; resurssatt och klar. 

Polisområdesnivå; resurssatt och klar. Lpo (lokalpolisområdena), ”nja du vet det kommer 

poliser från polishögskolan där så om 3 år så kanske vi har kanske resurssatt den”. Är det att 

bygga underifrån? Det låter lite som att bygga ovanifrån tycker jag. För jag vet ju vart NOA 

(Nationella operativa avdelningen), Region (Polisregionerna) och Polisområdena har tagit sina 

poliser ifrån.  Lpo! (Lokalpolisområdena).” (Chefen) 

 

Utifrån förändringsteori kan de beskrivningar som chefen och HR ger gällande att göra omstarter, 



	 32	

att vägen inte är spikrak och att inspirera personalen förstås som att det finns en del ”kulturella 

förändringar” som måste tillgripas under förändringsarbetet. Under kulturella förändringar är det 

verksamhetens värden som justeras vilket kan handla om att bryta ”omedvetna traditioner i 

vardagen” och att lära sig de nya. (Jacobsen 2013, s. 88) Att den facklige och medarbetaren 

nämner ett verksamhetsmässigt ”bakslag” avseende ”nya trafikuppdrag” är exempel på en 

omskolning som sker under förändringsarbetet. Den facklige och medarbetaren lyfter fram 

intresse som centralt i organisationens trafikverksamhet. Sådan omskolning utifrån nya 

arbetsuppgifter är kulturfrågor som förändringsteori förklarar gå hand i hand med strukturen 

vilket organisationsledningar inför och under en förändring bör beakta för att uppnå ett 

framgångsrikt resultat (Jacobsen 2013, s. 89). 

Den fackliges beskrivning om att nya IT-lösningar varit positivt i förändringsarbetet kan enligt 

förändringsteori vara ett exempel på en lyckad strukturell lösning som organisationsledningen 

vidtagit då det inom strukturella lösningar gäller att balansera och hitta en organisatorisk 

överenskommelse mellan teknologi, strategi och struktur inom moderna organisationer. 

(Jacobsen 2013, s. 87–88) 

Chefen nämnde avslutningsvis kritiskt hur organisationsledningen brustit i sina prioriteringar 

under förändringsarbetet vilket utifrån förändringsteori kan förstås som ett eventuellt behov av en 

kulturell förändring som fordras inom organisationens egna ledningsgrupp. (Jacobsen 2013, s. 

87–88) Detta kan även förstås som att tajmingen brustit från organisationsledningens sida 

avseende hur man valt att resursfördela olika delar inom organisationen. Tajmingen innebär att 

bygga upp rätt ordningsföljd av de olika åtgärder man vidtar under förändringens gång (Jacobsen 

2013, s. 139-140). HR berör också tajmingen inom förändringsarbetet som komplext, men att det 

är svårt för organisationsledningen att veta vilka justeringar som krävs och när dessa i sådana fall 

ska tas. (Jacobsen 2013, s. 139-140). 
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5. Diskussion 
I detta avslutande kapitel kontextualiseras studiens resultat ytterligare genom en 

forskningsdiskussion. Därefter förs en metoddiskussion samt en redogörelse för studiens 

slutsatser. Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning.  

 

5.1 Forskningsdiskussion 

  Den undersökta arbetsplatsen och dess verksamhet är stor och inbegriper tusentals anställda 

varför fler och olika typer av studier naturligtvis fordras. Förändringsarbetet har undersökts inom 

den arbetsplatsens största omorganisation någonsin – härvid torde studiens aktualitet utifrån 

tidigare vetenskaplig forskning generera en kumulativ styrka med undersökningen. 

 

   Viktigt – i linje med studiens syfte – har ändå varit att inom ett förändringsarbete fånga upp och 

lyssna på ”medarbetaren” (utifrån olika perspektiv) avseende förändringen. Detta var något som 

jag i min problemformulering också underströk då tidigare forskning om polisverksamheten 

saknar de anställdas upplevelser från förstatligandet 1965 som historiskt nu kan konstateras är 

polisens näststörsta omorganisation i modern tid. Att som i denna studie stanna upp i tiden är 

något som studier om organisationsförändring inte alltid gör – snarare att man fokuserar på 

”tiden” före och efter. (Alvesson & Svenningsson 2014, s. 10–11) Att följa arbetet i realtid och 

fånga sammanhanget och i detta fall meningsskapandet är enligt vissa forskare en framgång för 

att ta lärdom och utnyttja logiken inom ”förändringarnas drivkrafter”.  

 

   I denna studie har resultatet i linje med studiens syfte och frågeställningar påvisat hur det inom 

en omorganisation, och under dess förändringsarbete, kan framkomma olika uppfattningar på ett 

gemensamt förändringsarbete inom ramen för de beslut som organisationsledningen (och den 

förevarande Genomförandekommittén) vidtagit. Den tidigare liknande forskning om 

meningsskapande under ett förändringsarbete från 1998 påvisade också ett resultat innefattande 

skilda uppfattningar hos medarbetarna – då med resultat om hinder (motstånd) i 

förändringsarbetet och utifrån meningsskapandet (Ericson 1998, s. 51–66). I denna studie kan 

”slutet” av förändringsarbetet på förhand inte avgöras. Dock ser studien utifrån förändringsteori 

och förändringsaspekter påminnande beskrivningar om möjligheter, hinder och rådande 

varningssignaler gällande hur ”medarbetarna i organisationen” uppfattar och upplever sin 



	 34	

arbetssituation. Meningsskapandet, lyftes av informanterna upp genom deras budskap om 

förändringsarbetet avseende Dess nya struktur, Resursfördelningen, Tidsaspekten samt Att ställa 

om. 

 

   Avslutningsvis kan ämnet om ”förändringsarbeten” förstås som ett föränderligt ting, inte mint 

utifrån den beskrivna bakgrunden om att omvärlden skapar uppkomster av förändringsprocesser 

och att dessa i sin tur avspeglar och görs utifrån den ständigt föränderliga och globaliserande 

arbetsmarknaden. Styrkan i studien är alltså att den stannar upp ”tillfälligt” vilket å ena sidan 

skulle kunna ifrågasätta studiens validitet, men tvärtom torde studien istället understryka den 

föränderliga ”aktualiteten” vilket lyfter fram det kritiska allvaret för individen – inte minst i 

förhållande till övergripande fortsatt forskning. (Sohlberg & Sohlberg 2013, s. 257).  

 

5.2 Metoddiskussion 
   Den kvalitativa studiens förfarande med semi-strukturerade intervjuer är något som i efterhand 

anses ha varit adekvat för att på ett djupare sätt hörsamma den syn och åsikter som finns inom 

organisationen. Viktigt har varit att intervjua respondenterna enskilt för att få en avslappnad och 

transparent dialog kring ämnet, härvid har det underlättat att respondenterna har erbjudits att få 

vara anonyma. Exempelvis hade en fokusgrupp varit mer komplext: där exempelvis positionering 

inom gruppen skulle kunna hindra en transparent dialog. Härutöver hade det dock varit intressant 

att intervjua fler anställda inom organisationen för att kunna jämföra ytterligare mellan de olika 

rollerna och de olika personerna. Intressant hade också varit att intervjua någon av beslutsfattarna 

inom den högsta ledningen för att också närma sig tankarna kring besluten och ledningens 

uppfattningar och mening om förändringsarbetet. 

Intressant hade avslutningsvis varit att nå ut till en större massa. En kvantitativ studie inom ämnet 

där exempelvis enkäter skickas ut till fler anställda hade varit intressant att komplettera med för 

att fånga upp fler medarbetare. Dock skulle ett sådant förfarande riskera att inte nå medarbetare 

på djupet som denna studie har ämnat att göra – något som skulle kunna ifrågasätta studiens 

giltighet och generaliserbarhet.  

 

5.3 Slutsatser – meningsskapande under förändringsarbetet 

   Meningsskapande på arbetsplatser kan förklaras utifrån hur individen i sitt sammanhang skapar 
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mening. Ett sätt att förstå detta är utifrån de tre faktorerna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. (Otter (red.) 2003, s. 153–154) Begreppet hanterbarhet förstås exempelvis när 

medarbetarna i organisationen, som är mottagare av ledningsbesluten, i detta fall ska ges ökad 

resurs och en renodlad struktur. Denna ambition med omorganisationen kan förstås generera en 

organisation med individer däri individen bättre i sin roll kan hantera sina nya verksamhetskrav 

(Otter (red.) 2003, s. 154). En sådan lösning förstås som att främja hanterbarheten för anställda i 

verksamheten då det skulle kunna generera en avlastning för delar inom verksamheten, att inte 

låta ”lokal verksamhet” ensamt bära den totala arbetsbördan. I aktuell studie är de olika 

perspektiven allmänt ganska ense om att det i praktiken lokalt behövs fler resurser än vad man 

åstadkommit med förändringen men att ursprungstanken med en lokal verksamhet i teorin är god.  

 

   Olikheter uttrycks dock huruvida man är hoppfull till de inkluderande lösningarna i 

förändringsarbetet. Chefen ger exempelvis uttryck för hur förändringarna hittills är påfrestande 

för många medarbetare och densamme. Avseende teori om meningsskapande kan det förstås som 

om att många har fått förändrade positioner vilket kan knytas indirekt till huruvida de åsyftade 

upplever meningsfullhet med en sådan elementär strukturförändring. Direkt koppling skulle 

kunna göras till att personal ges tillkomna krav om att lyckas lära sig (hantera) sin nya 

arbetsuppgift vilket chefen ser som en utmaning i sitt arbete. 

Medarbetaren lyfter tydligt fram ett behov av personal och att detta påverkar genomförandet, 

dessa delar är i linje med vad hanterbarheten utgör, att kunna ha tillräcklig resurs och möjlighet 

till att genomföra åtgärden. Medarbetaren nämner även att detta skapat en frustration hos många 

medarbetare vilket kan förstås utgöra en prövning för medarbetarens meningsfullhet i vardagen 

då denne vill genomföra sin åtgärd men en känsla av frustration alltjämt ersatt viljan till att lösa 

problemet. (Otter (red.) 2003, s. 153–154) 

Medarbetaren för ett resonemang om att man inte lyckats samarbeta i det nya, omskolningen 

uteblev, varför andra känslor – avsaknad av ”vi-känsla” – ersatte den organisatoriska strävan efter 

ett nytt arbetssätt. Den känsla som istället blev hos medarbetaren kan också förstås utifrån 

begreppet om meningsfullhet då denne längre inte kände sig delaktig i det lokala ledningsarbetet, 

men också eftersom man saknar en ”vi-känsla” enheter emellan lokalt. (Otter (red.) 2003, s. 153–

154) Därvid liknande vad den facklige beskriver om hur ”HR-avdelningen kör över personalen” 

genom att exkludera de fackliga organisationerna kan också utgöra begreppet kring 
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meningsfullhet då personal i ett lyckat meningsskapande har en känslorelaterad koppling till sin 

arbetssituation vilket följaktligen liknande exkludering i ett sådant förfarande riskerar ett utebli 

hos den facklige (Otter (red.) 2003, s. 153–154). 

HR talar om att en viss förståelse kan ges för att förändringen tar tid då det är den största statliga 

reformen på 50 år, detta utifrån begreppen om meningsskapande kan sägas utgöra en insikt och 

förståelse (begriplighet) då det väcker ett sammanhang där denne (HR) kanske emellanåt annars 

skulle kunna uppleva en otydlighet eller tvetydighet i sin roll. Meningsskapande kan också 

förstås när HR upplever att ”fler chefer kanske borde våga prova det nya”, vilket väcker begrepp 

om meningsfullhet då denne (HR) hos chefer önskar en förändrad inställning hos vissa chefer 

avseende det nya förfarandet och arbetssättet som den nya organisationen för med sig (Otter 

(red.) 2003, s. 153–154). 

 

   Den facklige upplevde vidare att tiden och dåliga förberedelser gett till handen en organisation 

som präglas av oklara besked och avsaknad av lösningar på många problem; denna beskrivning 

kan sägas utgöra meningsskapandets begriplighet och hanterbarhet i den fackliges förklaring. 

Den facklige lyfter positivt en mening om hur IT varit framgångsrikt utifrån att man mer har 

lyssnat på medarbetarna vad man önskar få, detta kan förstås utifrån meningsfullhet att den 

facklige upplever en direkt känslolagd koppling mellan att ges (hörsammas) sådana IT-lösningar 

som man önskar få och som verksamheten kräver – likväl kan detta förstås öka individens 

hanterbarhet eftersom man ges den teknik (resurs) som fordras i tjänsten (Otter (red.) 2003, s. 

153–154). 

 

   Sammanfattningsvis ger de olika perspektiven uttryck för olika typer av meningsskapande 

kring förändringen. Min uppfattning med studien är att det finns fler perspektiv att hörsamma 

inom organisationen. Dock kan man i resultatet skönja vissa signifikanta likheter – exempelvis 

bristande (avsaknad av) resurser lokalt – uppfattningar som förmodligen skulle gå att finna igen 

hos fler medarbetare. Studiens frågeställningar – syftet med den nya organisationsstrukturen och 

dess resursfördelning samt hur medarbetare uppfattar förändringens innehåll och omfattning – går 

att förstås utifrån de svar som uttryckts under intervjuerna. En relevant summerande slutsats är att 

organisationsledningen förmodligen ytterligare – eller mer skyndsamt – borde prioritera den 

interna förflyttningen av resurser eftersom den påverkar organisationen så starkt, både operativt 
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och i uttryck för individens meningsskapande. Inte minst eftersom förändringsteori lägger stor 

vikt vid just ”tid” och ”tajming” i ett förändringsarbete vilket också intervjupersonerna 

argumenterar för i sina egna tolkningar om förändringen.  

En tänkbar konsekvens skulle annars med tiden kunna vara en alltmer likgiltig personal, en spiral 

som kanske riskerar att hamna hos fler medarbetare inom organisationen i stort. En utmanande 

fråga till ledningen torde vara ”Varför lyckas man inte hålla sig till ursprungsidén och göra 

prioriteringar i linje med denna?” samt ”Vilka kulturmönster måste mer aktivt brytas för att 

främja ursprungsidéns nya struktur?”.    

 

5.4 Förslag till vidare forskning 

   Andra typer av studier och forskningsfrågor skulle kunna göras närmre ledningsaktörerna inom 

en organisation - och är förändringsarbete alltid nödvändigt? Hur säkerställer man praktiskt inför 

omorganisationer och under förändringsarbeten att tajmingen blir rätt och att varje perspektiv och 

varje individ får göra sig hörd? Hur kan lyckade förändringsarbeten utifrån meningsskapandet få 

större spridning i samhället? I slutändan finns det uppenbara risker (och möjligheter) kring 

medarbetarens arbetssituation - något organisationer kan styra utifrån eget välbefinnande genom 

att skapa rätt valda förutsättningar för ett genuint meningsskapande på arbetsplatsen, inte minst i 

modern tid när det demokratiska samhället alltjämt verkar ifrågasättande. 
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Bilagor 
(Bilaga 1 – Samtyckesbrev) 

	
	

Stockholm	2016-11-25	
	
Information	om	intervju	inom	ramen	för	skoluppsats	på	C-nivå	–	”Förändringsarbete	
inom	Polisen”	
	
Jag	är	student	vid	Södertörns	högskola	och	skriver	denna	termin	ett	examensarbete	i	
pedagogik	som	omfattar	en	mindre	undersökning.	Studien	kommer	att	handla	om	hur	
förändringsarbete	på	en	arbetsplats	kan	förstås	och	beskrivas.		
	
För	att	samla	in	material	till	studien	skulle	jag	gärna	vilja	besöka	verksamheten	och	
intervjua	Dig	det	tillfälle	det	passar	dig.	Jag	skulle	då	vilja	intervjua	Dig	och	samtidigt	spela	
in	samtalet	på	dator	samt	göra	egna	anteckningar	för	att	i	efterhand	kunna	transkribera	
intervjun.	Därefter	under	mitt	uppsatsskrivande	kommer	jag	använda	delar	av	intervjun	för	
att	få	en	ökad	förståelse	kring	just	”förändringsarbete”.		
	
Genomförandet	av	uppsatsen	är	reglerat	av	etiska	riktlinjer	som	rör	tystnadsplikt	och	
anonymisering.	Detta	betyder	att	barnets,	familjens,	personalens	och	verksamhetens	
identitet	inte	får	avslöjas.	Det	insamlade	materialet	avidentifieras	och	inga	register	med	
personuppgifter	kommer	att	upprättas.	Materialet	kommer	inte	att	användas	i	något	annat	
sammanhang	utan	bara	i	det	egna	analysarbetet.	Den	färdiga	uppsatsen	kommer	sedan	att	
publiceras	digitalt	genom	publikationsdatabasen	DiVA.	
	
Kontakta	gärna	mig	eller	min	handledare	för	ytterligare	information!		
	
Vänliga	hälsningar,		
	
Patrik	Eliasson	
	
Patrik	Eliasson	
Tfn.	073-	i	uppsats	dolt	
Mail.	I	uppsats	dolt	
	
Thomas	Backlund	
Södertörns	högskola	
08-608	45	42	
thomas.backlund@sh.se  
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(Bilaga 2 – Intervjufrågor) 
 

1) Syftet med intervjun är att skriva om polisens förändringsarbete.  Syftet är att diskutera 

olika perspektiv inom förändringsarbetet. Jag tänker att vi samtalar en timme ungefär.  

 

- 2) Vad har du för roll inom polisen? 

- 3) Har du haft någon särskild roll under förändringsarbetet? 

 

- 4) Hur är din uppfattning, vad är syftet med den omorganisation och dess 

förändringsarbete som genomförts och fortfarande pågår (fullföljs) inom Polisen? 

- 5) Vad har främst förändrats? 

- 6) Vad har förhindrat förändringen? 

- 7) Vad har underlättat? 

- 8) Vad skulle möjliggöra ett bättre förändringsarbete? Vad kunde ha gjorts 

annorlunda?  

- 9) Vad finns det för styrkor inom polisorganisationen? 

- 10) Vilka styrkor ser du på sikt? 

- 11) Upplever du ett motstånd i förändringsarbetet? 

 

- 12) Hur är din uppfattning, känner du personligen mer stimulans och mening i ditt 

arbete idag jämfört mot innan omorganisationen genomfördes? Varför, varför inte? 

- 13) Vilka typer av grupper/delar inom organisationen upplever du har klarat sig bäst 

med anledning av omorganisationen? 

- 14) Har du fått och får du information om förändringsarbetet? Hur nås du av 

information?  

- 15) Varför tror du anställda har slutat? Tror du att folk söker sig till något eller 

ifrån något? 

- 16) Upplever du en förändrad inställning hos medarbetarna, värderar man jobbet 

mindre och privatlivet mer eller på annat sätt? 

 

- 17) Avslutningsvis, nämn tre egenvalda ord om polisens omorganisation… 


