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SAMMANFATTNING 

Regeringen har aviserat att nya styrmodeller ska utvecklas inom offentlig sektor som 
ger medarbetarna större frihet och ökat inflytande. Dessa modeller förväntas prägla nya 
styrmodeller inom offentliga organisationer. Ur ett teoretiskt perspektiv kan styrning 
och inflytande betraktas som varandras motsatser och mellan dessa kan det uppstå 
spänningar som skapar ett paradoxalt förhållande. Syftet med examensarbetet är att öka 
kunskapen om hur styrning och inflytande kan ge upphov till spänningar. Syftet uppnås 
genom att konceptualisera styrning, inflytande och otydlighet. Examensarbetet baseras 
på ett fall inom offentlig sektor. En kvalitativ forskningsansats har tillämpats och 
semistrukturerade intervjuer har genomförts med både chefer och medarbetare. 
Resultatet visar att ökat inflytandet har lett till en otydligare styrning som i sin tur gett 
upphov till förvirring och missnöje bland anställda. Spänningarna som ger upphov till 
paradoxen består av skilda uppfattningar kring organisatoriska mål samt motstridiga 
intressen. För att mildra spänningarna som uppstår av paradoxen behöver graden av 
rolltydlighet och förståelsen för de politiska målen ökas innan ledningen ger 
medarbetare ökat inflytande. Ledningen kan använda metoder för att reducera kulturella 
spänningar i syfte att uppnå en samsyn genom hela organisationen. Den optimala graden 
av inflytande beror även av olika situationsfaktorer. Styrningen kan därför anpassas 
efter både verksamhet och miljö. Detta paradoxala förhållande mellan styrning 
och inflytande har funnits inom Polisen och det finns skäl att tro att samma typ av 
spänningar även finns inom andra offentliga organisationer. Ur skattebetalarnas 
perspektiv är det av största vikt att offentliga organisationer styrs på ett så effektivt 
sätt som möjligt för att medborgarna ska erhålla största möjliga värde av de offentliga 
tjänsterna. 



 

ABSTRACT 
 
The Swedish government has announced that new management control models within 
the public sector offering employees greater freedom and influence are going to be 
developed. The models are expected to give rise to a new type of management control 
within public organisations. From a theoretical perspective, control and influence may 
be regarded as each other's opposites which may cause tensions and subsequently a 
paradoxical relationship. The objective of the thesis work is to improve the knowledge 
of how control and influence can give rise to tension. The purpose is achieved by 
conceptualizing management control, influence and ambiguity. The thesis work is based 
on a case study in the public sector. A qualitative research effort has been applied and 
semi-structured interviews have been conducted with both managers and employees. 
Pursuant to the study, an increased influence has resulted in an unclear regime which 
consequently gave rise to confusion and dissatisfaction among the employees. Different 
perceptions of organisational goals and conflicting interests appear to be the major 
reasons behind the tensions. To decrease the tensions arising from the paradox, the 
degree of clarity and understanding of the political goals need to be clarified prior to a 
transfer of influence from the management to the employees. Management can use 
methods to reduce cultural tensions in order to achieve a consensus throughout the 
organisation. The optimal degree of influence also depends on different situation 
factors. Hence, the management may adapt the organisation to the business as well as 
the environment they operate in. The paradoxical relationship between control and 
influence has been implemented in the Swedish Police and there are reasons to believe 
that same type of tensions are apparent in other public organisations as well. From the 
perspective of tax payers, it is essential that public organisations are managed in the 
most effective way possible in order to ensure that the citizens obtain the greatest 
possible value of the services performed.  
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1. INLEDNING 
 

”Intentionen med den nya styrmodellen var att ge både medarbetare och 
medborgare ökat inflytande men det blir ju problem när alla ska vara 
med och tycka till. (…) I slutändan blir det ändå ledningen som 
bestämmer vad som är prioriterat att jobba med. (…) just nu är 
organisationen väldigt toppstyrd” (Intervjuad tjänsteman om styrning i 
en svensk myndighet.)  

 
Citatet speglar det paradoxala förhållande många känner inför styrning. Å ena sidan vill 
många ha en tydlighet som uppnås genom styrning. Å andra sidan kan en alltför styrd 
medarbetare känna sig kontrollerad och att denne saknar inflytande. Citatet speglar även 
spänningar som är centrala för dilemman som uppstår i paradoxala förhållanden 
(Andriopoulos & Lewis, 2009; Rijamampianina & Carmichael, 2005; Serretta, 
Bendixen & Sutherland, 2009). Spänningen mellan styrning och inflytande som uppstår 
i paradoxen belyses i detta examensarbete. 
 
Inom alla organisationer finns någon form av styrning. Ju större en organisation är desto 
fler och mer omfattande aktiviteter passerar en central beslutsfattare. Detta leder även 
till en högre grad av organisatorisk komplexitet. För att överblicka ekonomiska och 
socialt drivna aktiviteter som är av betydelse för organisationen behövs styrning. Därför 
är styrning mer formaliserad i större organisationer än i mindre (Merchant & Van der 
Stede, 2007). I den enkla organisationen, som ofta återfinns i mindre företag, sker 
styrningen genom att ledaren1 direkt styr olika aktiviteter (Mintzberg, 1979). I en enkel 
organisation kan ett blädderblock eller en kalender räcka för att överblicka samtliga 
aktiviteter. När ledaren för den enkla organisationen sätter upp ett mål kan olika 
hjälpmedel styra organisationen i önskad riktning med stor precision. I takt med att 
organisationer växer så faller det sig naturligt att också komplexiteten i organisationen 
ökar genom att medarbetarantalet växer, nya enheter uppstår, organisationens mål blir 
fler och delmål presenteras. I takt med att organisationen växer ökar även behovet av en 
mer sofistikerad styrning. 
 
Styrning av organisationer kan teoretiskt definieras som “the process by which 
managers assure that resources are obtained and used effectively and efficiently in the 
accomplishment of the organization’s objectives” (Anthony, 1965, s. 17). Styrning är 
således de medel ledningen använder för att styra organisationen mot uppsatta mål och 
behövs för att kontrollera mänskligt beteende (Merchant & Van der Stede, 2007). 
Kontroll kan därför ses som ett kännetecken för styrning. Det innebär att ju stramare 
styrning desto mer kontroll har ledningen över medarbetarna. En organisations optimala 
grad av kontroll kan variera beroende av olika situationsfaktorer (Burns & Stalker, 
1961; Goold & Quinn, 1990; Lawrence & Lorsch, 1967; Macintosh & Quattrone, 2010; 
Ouchi, 1979; Thompson, 1967). Till exempel, så kan organisationer som utövar hög 
grad av kontroll inom kunskapsintensiva branscher ge upphov till ineffektivitet eftersom 
kunskapen i hur arbetet ska utföras främst ligger hos medarbetarna och inte hos 
ledningen (Castellacci, 2008; Mintzberg, 1979). Castellacci (2008) menar att 
avancerade tjänster kräver en annan logik för styrning än enkla rutinbaserade tjänster. 
Även den miljö organisationen befinner sig inom är en parameter att ta hänsyn till vid 
utformning av styrning (Goold & Quinn, 1990). Goold och Quinn menar att en stark 
styrning och kontroll orsakar problem för organisationer som behöver vara 

                                                
1 Ledaren i små företag är ofta även ägare och den som startade företaget i samma person. 
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anpassningsbara och flexibla. Chefer i organisationer som står inför turbulenta och 
snabbt föränderliga miljöer kan därför ha mindre nytta av styrning och kontroll än 
chefer i mer mogna och stabila organisationer (Lawrence & Lorsch, 1967). 
 
En trend i litteraturen inom styrning är att ge medarbetarna större inflytande och 
delaktighet (eng. empowerment & autonomy) över organisationens styrning (Ergeneli, 
Arı & Metin, 2007). Från den här punkten används inflytande för att även spegla 
delaktighet och fånga betydelsen av de engelska begreppen. Inflytande, i sin renaste 
form, kan tolkas som motsatsen till den kontroll som utövas av ledningen. Alltså, om 
medarbetarna har fullt inflytande är de heller inte kontrollerade och styrda. Precis som 
att behovet av styrning och kontroll bör anpassas till den enskilda situationen, gäller 
detta även behovet av inflytande. Langfred (2007) menar att behovet av inflytande 
varierar mellan olika organisationer. Verksamheter som kännetecknas av mer 
rutinbaserade uppgifter har mindre behov av inflytande än arbeten som är mer 
innovationsorienterade (ibid.). Detta ligger i linje med Mintzbergs (1979) och Ouchis 
(1979) resonemang om att anställda inom kunskapsintensiva branscher inte bör styras 
av ledningen, utan kan styra sig själva i större utsträckning. Detta kan tolkas som att 
organisationer innehar mer eller mindre mogna medarbetare. De kan således även ha 
mer eller mindre inflytande över sitt arbete. Likaså behöver avancerade tjänster ofta 
lösas med stort inflytande medan samma typ av inflytande närmast kan hämma ett 
rutinärende (Castellacci, 2008). 
 
Empiriska studier har visat att medarbetarnas inflytande på arbetsplatsen ger upphov till 
flertalet positiva effekter i form av ökat engagemang, välbefinnande och produktivitet 
hos medarbetarna (Latham, Erez & Locke, 1988; Latham, Winters & Locke, 1994; 
Locke & Schweiger, 1979). Nästan alla skulle även hålla med om att det på kort sikt är 
tilltalande att helt själv bestämma över sin dag. När alla själva bestämmer över sina 
rutiner kommer de däremot krocka. I en stor organisation blir dessa krockar tydliga 
eftersom fler okontrollerade aktiviteter flödar genom systemet. Tidigare studier visar 
även att inflytande och kontroll inte är kompatibla med varandra. Hög grad av 
inflytande kan undergräva styrning och vice versa. Med alltför stram styrning finns 
risken att medarbetarna känner sig kontrollerade (Ergeneli et al, 2007; Si & Wei, 2012), 
medan avsaknad av tydlig styrning från ledningen kan leda till att medarbetarna känner 
sig vilsna och övergivna (Yukl, 2010). En studie av Savery och Luks (2001) visar att 
ökat ansvarstagande, som en följd av ökat inflytande medför en ökad börda och 
osäkerhet för arbetet som i tur kan leda till stress. För att förebygga oönskade effekter 
på arbetsplatsen i form av negativa beteenden, hög frånvaro eller ökad 
personalomsättning finns motiv för chefer och ledning att säkerställa en hög nivå av 
tydlighet hos medarbetarna (Kauppila, 2014). 
 
Offentliga organisationer, som ofta kännetecknas av komplexitet och låg grad av 
styrning är ett kritiserat område (t.ex. Ardalan, 2015). Regeringen har aviserat att nya 
styrmodeller ska utvecklas inom offentlig sektor. Dessa ska syfta till att ”balansera 
behovet av kontroll med förtroende för medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och 
erfarenhet” (Regeringskansliet, 2016), och som ”skapar större frihet för 
medarbetarna” (Regeringskansliet, 2014). Detta tyder på att ökat inflytande ska prägla 
nya styrmodeller inom svenska offentliga organisationer. För den enskilda individen 
kan ökat inflytande, om det ges under fel förutsättningar, leda till oönskade effekter. På 
en politisk nivå kan ett paradoxalt förhållande mellan styrning och inflytande tänkas 
uppstå eftersom offentliga organisationers övergripande mål bygger på ett demokratiskt 
inflytande.  
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Det är viktigt att beakta att styrning kan ses som en motsats till inflytande. När 
inflytande är totalt finns ingen styrning. Å andra sidan när styrning är total är inflytande 
lågt. När inflytande ingår i organisationers styrmodeller uppstår därför ett paradoxalt 
förhållande mellan styrning å ena sidan och inflytande å andra sidan. Inom offentliga 
organisationer blir detta paradoxala förhållande särskilt intressant eftersom styrningen 
bygger på inflytande. Det råder en allmän brist på studier, i synnerhet i en kontext av 
den offentliga sektorn, som belyser detta paradoxala förhållande inom organisationer. 
Av det skälet ämnar detta examensarbete att studera på vilket sätt styrningen i en 
offentlig, och även komplex, organisation påverkas av att ledningen ger medarbetarna 
ökat inflytande. Vi ser en möjlighet att ur både ett teoretiskt och praktiskt perspektiv 
kunna bidra till aktuell forskning inom området. Examensarbetets potentiella slutsatser 
kan tänkas vara den offentliga sektorn till gagn i form av ökad kunskap för hur 
styrmodeller inom offentliga organisationer kan utformas. Att offentliga organisationer 
styrs på ett så effektivt sätt som möjligt är viktigt ur ett medborgarperspektiv då det är 
skattefinansierade verksamheter, vilka syftar till att ge värde för medborgarna. Detta 
resonemang mynnar ut i följande forskningsfråga: Hur påverkas styrningen av att 
inflytandet ökar? 
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med examensarbetet är att öka kunskapen om hur styrning och inflytande kan ge 
upphov till spänningar. För att uppnå syftet kommer vi att konceptualisera styrning, 
inflytande och tydlighet. Genom att uppnå syftet kommer vi ge förslag på hur problemet 
kan nyanseras och föreslå lösningar för att upplösa den uppkomna spänningen. 
Examensarbetet kommer på så sätt att bidra dels till ökad kunskap och nya praktiska 
implikationer för offentliga organisationer. 
 
1.2 Disposition 
 
Examensarbetet kommer att följa dispositionsordningen enligt figur 1. 

 
Figur 1 Dispositionsordning 

 
• Kapitel 1: Bakgrund till valt forskningsämne presenteras och mynnar ut i en 

problemdiskussion. Problemdiskussionen ligger till grund för studiens 
frågeställning och syfte. 

• Kapitel 2: Presentation av den teoretiska referensramen, bestående av teorier och 
tidigare studier kring styrning, inflytande och tydlighet. Kapitlet avslutas med en 
illustration över studiens analysmodell. 

• Kapitel 3: Redogörelse och motivering för valda ställningstaganden samt 
beskrivning av studiens tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas med en diskussion 
om studiens tillförlitlighet. 

• Kapitel 4: Redogörelse av insamlat empiriskt material. 
• Kapitel 5: Analys av insamlat empiriskt material kopplat till den teoretiska 

referensramen. 
• Kapitel 6: Studiens slutsatser och förslag till vidare studier. 

Kap. 1
Inledning

Kap. 2
Teoretisk 

referensram

Kap. 3
Studiens 

genomförande
Kap. 4
Empiri

Kap. 5
Analys

Kap. 6
Slusatser
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen, bestående av teorier och 
tidigare studier kring styrning, inflytande och tydlighet. Kapitlet avslutas med en 
analysmodell som illustrerar förhållandet mellan styrning, inflytande och otydlighet 
(utifrån det motsatta, tydlighet). 
 
2.1 Paradoxala förhållanden 
 
En paradox kan förklaras som motsägelsefulla element (exempelvis dualiteter och 
dikotomier), som existerar samtidigt och fortsätter över tiden. Sådana element verkar 
logiska när de ses isolerade men irrationella, inkonsekventa och absurda när de ställs 
mot varandra (Smith & Lewis, 2011). Rosen (1994) definierar en paradox som ”the 
dynamic tensions of juxtaposed opposites” (s. 17). Serretta et al (2009) konstaterar att 
paradoxer kan hanteras, men inte lösas. Johnson (1992) hävdar att "polaritetshantering", 
i likhet med paradoxhantering, innefattar hantering av olika motsatser som inte kan 
fungera självständigt. De två sidorna av en polaritet (paradox) är ömsesidigt beroende 
av varandra eftersom det inte går att välja en lösning och försumma den andra (ibid.). 
Forskare menar att paradoxer främjar "oppositionellt" tänkande” (Cameron, 1986; 
Rothenberg, 1976; Schumacher, 1995) och både forskare och företagsledare har 
uppmärksammat att det organisatoriska livet är fullt av paradoxer (Bouchikhi, 1998; 
Mitroff, 1995). Några exempel på paradoxer där chefer uppmanas att omfamna 
paradoxala förhållanden är mellan samarbete och konkurrens (Rijamampianina & 
Carmichael, 2005), långsiktiga och kortsiktiga problem (Serretta et al, 2009), 
exploatering och utforskning (Andriopoulos & Lewis, 2009) samt stabilitet och 
förändring (Farjoun, 2010). Tidigare examensarbeten har uppmärksammat paradoxen 
mellan attraktiva yrken som förväntas skapa människor som stannar i organisationen en 
lång tid men istället slutar tidigt och abrupt (Pettersson & Westman, 2016). Samtliga av 
dessa skapar ett spänningsförhållande, som ibland är svår att upplösa. Om 
organisationens miljö präglas av växande komplexitet och turbulens (Handy, 1995) kan 
ledningens förmåga att hantera paradoxer vara avgörande för organisationens framgång 
(Lado, Boyd, Wright & Kroll, 2006). Smith och Lewis (2011) anser att en dynamisk 
jämvikt bör försöka uppnås för att balansera de olika krafterna. 
 
2.2 Styrning 
 
Styrning är en riktad aktivitet mot bestämda mål (Locke & Latham, 2002). Den mest 
direkta formen av styrning innebär att ledningen kontrollerar anställdas beteenden och 
handlingar genom att sätta upp regler för hur arbetsuppgifterna ska utföras (Merchant 
& Van der Stede, 2007). Styrning kan således säkerställa att anställda styrs mot mål 
genom kontroll. Sådan styrning kan medföra effektiviseringar av verksamheten. men 
det finns även en risk för minskad motivation och kreativitet (ibid.). Ledningen kan 
även ge medarbetarna frihet att själva uppnå mål utan större kontroll (ibid.). 
 
2.2.1 Målstyrning 
 
Att styra mot mål innebär att ledningen sätter upp ett mål och det står den anställde fritt 
att uppnå målet (Merchant & Van der Stede, 2007). Målstyrning skapar vanligtvis 
belöningssystem där högsta belöningen ges till den person eller enhet med de bästa 
resultaten (ibid.). Därför är målstyrning särskilt effektivt att använda vid 
motivationsproblem och kräver heller ingen större chefstillsyn (ibid.). För en 
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framgångsrik målstyrning krävs det att ett antal kriterier är uppfyllda: 1) tydliga mål ska 
kunna anges, 2) målen behöver vara mätbara och 3) resultatet av olika 
handlingsalternativ ska vara kända (Hofstede, 1981; Ouchi, 1979). 
 
Grundförutsättningen för målstyrning är således att målen är tydliga. Om målen är 
otydliga uppstår svårigheter med att mäta resultat, motivera anställda och öka 
inflytandet (Chun & Rainey, 2005; Jung, 2011; Rainey & Jung, 2010). För 
medarbetarna innebär otydliga mål att de saknar riktning i sitt arbete. De får svårigheter 
att välja vilka insatser och storleken på dessa som är lämpliga för organisationen 
(Buchanan, 1975; Locke & Latham, 2002). Följden blir att medarbetarna får svårt att 
känna att de har eget inflytande och betydelse för organisationens prestation (Buchanan, 
1974). Detta kan i sin tur skapa stress över vilken roll de har samt frustration och 
missnöje över arbetet i stort (Locke & Latham, 2002; Pandey & Wright, 2006). 
 
2.2.2 Kritik mot målstyrning inom offentliga organisationer 
 
I en vinstdrivande organisation finns tydlighet kring vad som ska uppnås. Det primära 
målet är att maximera aktieägarnas värde. För en offentlig organisation existerar inte en 
lika tydlig målsättning då det finns fler aktörer att ta hänsyn till (Rainey et al, 1976). 
Den offentliga sektorn har länge kritiserats för att ha otydliga mål (Allison, 1986; Chun 
& Rainey, 2005; 2010; Rainey, 1993). Med bakgrund av detta finns en del stark kritik 
mot målstyrning inom offentlig sektor. En del hävdar att målstyrning inte är lämpligt att 
tillämpa inom offentliga organisationer överhuvudtaget (Rombach, 1991). 
Organisationens komplexitet innebär att de övergripande målen av naturliga skäl måste 
brytas ned till flera mål, vilket riskerar att äventyra målstyrningen (Kravchuk & Schack 
1996; Rombach, 1991). Ju fler mål en medarbetare har att förhålla sig till, desto större 
frihet har denne att själv definiera sin vardag. Detta innebär i praktiken att det är lätt att 
göra egna tolkningar för sina åtaganden vilket minskar styrningen mot de övergripande 
målen (Rombach, 1991). För att förebygga detta är det viktigt att balansera behovet av 
önskad styrkraft mot det politiska signalvärdet (ibid.). Övriga förklaringar till 
avsaknaden av måltydlighet inom den offentliga sektorn kan tänkas bero på bristande 
vinstindikatorer (Rainey, 2010), konflikter av politisk karaktär (Wildavsky, 1989), 
politisk inblandning eller konkurrerande krav från flera intressegrupper (Rainey, 2010; 
Yang & Pandey, 2009). Målstyrning kräver även att anställda kan ha inflytande över 
arbetet, vilket blir problematisk i offentliga organisationer som styrs av demokratiskt 
valda politiker (Rombach, 1991). 
 
2.2.3 Situationsbaserad styrning 
 
Den situationsbaserade teorin (eng; contingency theory) grundar sig i antaganden om 
att organisationer är olika och verkar i olika miljöer. Situationen avgör hur 
organisationen bör organiseras och styras med hänsyn till den osäkerhet som finns i 
organisationens omgivning (Burns & Stalker, 1961; Lawrence & Lorsch, 1967; 
Macintosh & Quattrone, 2010; Thompson, 1967). Studier har visat att företag som 
anpassat sin organisation efter sin omgivning och dess egenskaper nått större 
framgång än de som inte tagit lika stor hänsyn till dessa aspekter (Fisher, 1998; 
Lawrence & Lorsch, 1967).  
 
Hur verksamheten kan styras och organiseras varierar ofta inom samma organisation, 
eftersom olika funktioner och enheter kan verka i olika omgivningar och har olika 
mognad (Fisher, 1998; Lawrence & Lorsch, 1967). Enligt Ouchi (1979) lämpar sig 
exempelvis direkt styrning av anställdas beteenden och handlingar i verksamheter där 
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det finns kunskap om arbetssättet och hur olika handlingsalternativ påverkar det 
slutliga resultatet. Resultatet behöver däremot inte kunna mätas (ibid.). Dessa arbeten 
kännetecknas ofta av rutinbaserade arbetsuppgifter och har mindre behov av 
inflytande än arbeten som är mer innovationsorienterade (Langfred, 2007). I andra fall 
lämpar sig istället styrning mot specifika mål, utan stark kontroll över beteenden och 
handlingar (Ouchi, 1979). Målstyrning kan därför användas i verksamheter där det 
finns kunskap om hur olika handlingsalternativ påverkar det slutliga resultatet och 
även möjlighet mäta resultatet (ibid.). 
 
Goold och Quinn (1990) menar att Ouchis arbete snarare är konceptuellt än empiriskt. 
Goold och Quinn anser att organisationens styrning istället bör baseras på vilken miljö 
organisationen befinner sig i. Att styrningen behöver utformas för att ta hänsyn till de 
specifika omständigheter som varje organisation står inför (ibid.). Till exempel hävdas 
att stark styrning och kontroll kan orsaka problem med anpassningsförmåga (ibid.). 
Organisationer med stor osäkerhet kräver mer flexibla strategier (ibid.). Ledare i 
organisationer som står inför turbulenta och snabbt föränderliga miljöer har därför 
mindre nytta av styrning och kontroll än ledare i mer stabila organisationer (Lawrence 
& Lorsch, 1967). 
 
2.3 Inflytande 
 
Det hävdas ständigt att organisationers viktigaste tillgångar är dess medarbetare. Genom 
att fokusera på medarbetares inflytande och delaktighet finns förhoppning om att 
förbättra välbefinnandet och i förlängningen även produktiviteten (Locke & Schweiger, 
1979). Att undersöka medarbetarnas välbefinnande har allmänt betraktas som en 
effektiv metod för att utvärdera ledningsmetoder (t.ex. Reilly, Sirgy & Gorman, 2012). 
En del forskare menar att direkt styrning inte är tillräcklig (Askheim & Starrin 2007). 
Grundtanken i detta bygger på antaganden om att medarbetarna är de som känner den 
verksamhet de verkar inom bäst (Wilkinson, Redman, Snape & Marchington, 1998). 
Genom ökat inflytande kommer de vara motiverade att förbättra sina resultat (ibid.). 
Om medarbetarna i motsats saknar möjlighet att växa och prestera på sina optimala 
nivåer kan det antas leda till ett skadat förtroende mellan medarbetare och ledning 
(Stamatis, 1996). Följder av detta kan bli likgiltighet, brister i moral och produktivitet 
hos medarbetarna (ibid.).  
 
Ledningen kan ge anställda makt, inflytande och auktoritet genom olika aktiviteter och 
metoder (Ergeneli et al, 2007). Till skillnad från traditionella ledarskapsmodeller skapar 
inflytande på arbetsplatsen en mer robust, flexibel och dynamisk ledningsstruktur 
(Ahearne, Mathieu & Rapp, 2005; Cox, Pearce & Sims, 2003). Ledningens roll är då att 
minimera medarbetarnas känsla av maktlöshet och istället främja villkor som ökar 
medarbetarnas känsla av makt och kontroll (Ahearne et al, 2005; Pearce & Sims, 2002). 
Detta förväntas leda till att medarbetarna känner sig kompetenta och att de tillåts att 
utöva inflytande över arbetsprocessen samt fatta egna beslut. Således kan det ses som 
ett ömsesidigt utbyte där ledningen släpper på kontrollen för att kunna erbjuda 
medarbetarna ökade befogenheter. Gibson, Cooper och Conger (2009) menar att en 
förutsättning för en sådan ledningsstruktur är att den är tydlig. Vidare är det viktigt att 
medarbetarna samtycker och förstår sina roller och ytterst vilket ansvar det medför 
(ibid.). I annat fall kan förvirring och missnöje uppstå (ibid.). Savery och Luks (2001) 
menar att ökat ansvarstagande som en följd av ökat inflytande medför en ökad börda 
och otydlighet för arbetet som i tur kan leda till stress. Otydlighet och stress kan också 
leda till att medarbetarna upplever svårigheter i att ta viktiga beslut (ibid.). Otydlighet 
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inom organisationer kan ha en negativ påverkan på individers arbetsinsatser, 
produktivitet, effektivitet och personliga hälsa (ibid.).  
 
2.3.1 Anställdas inflytande vid målsättnings- och planeringsarbete 
 
Studier i organisationspsykologi har utvärderat effekterna av medarbetarnas inflytande 
vid målsättningsarbete. En rad experiment har visat på att inflytande har en positiv 
effekt på medarbetarnas engagemang (Latham et al, 1988; Latham et al, 1994). 
Organisationer som involverar medarbetarna i målsättningsprocessen, genom att ge dem 
inflytande, signalerar till sina anställda att de är viktiga och att de uppskattas av sina 
överordnade (Gardner & Pierce, 1998). Medarbetarnas inflytande vid 
målsättningsarbete underlättar samverkan mellan medarbetarna och ledningen. Det ökar 
anställdas identifiering med organisationens mål och värderingar (Borgogni, Dello 
Russo, Petitta, Latham, 2009; Van Dick et al, 2004). Vid en undersökning av statliga 
myndigheter fann Berry och Wechsler (1995) att medarbetares deltagande i 
organisationens strategiska planering ökade medvetenhet om organisationens strategiska 
mål och genomförandeplaner. Dessutom bidrog det till att medarbetarna kunde klargöra 
sina roller för att minska rolltvetydigheter under genomförandet av de strategiska 
planerna (ibid.). 
 
2.3.2 Spänningar mellan kontroll och inflytande 
 
Tidigare studier som undersökt sambandet mellan kontroll och inflytande (t.ex. Ergeneli 
et al, 2007; Si & Wei, 2012) menar att det finns ett paradoxalt förhållande däremellan. 
Studierna tyder på att kontroll inte främjar inflytande. Ledningen kan ha antingen 
kontroll eller inflytande, men inte båda samtidigt. Till exempel menar Si och Wei 
(2012) att ledare som lägger stor vikt på kontroll i sitt ledarskap i högre grad förknippas 
med mindre inflytande. Det hämmar dessutom kreativitet hos medarbetarna (ibid.). I 
motsats till dessa studier menar Dewettinck och Buyens (2006) att inflytande och 
kontroll tillsammans kan vara ovärderligt för att optimera prestationen inom en 
organisation. Det förutsätter däremot att ledningen behöver balansera inflytande och 
kontroll. Lusher och Lewis (2008) föreslår att ledarna ska anta en "paradoxlins" för att 
förstå de motsägelsefulla ledningskraven. Wageman (1995) hävdar att ledningen måste 
vara ansvarig för att utforma mål samt skapa ramar och strukturer för att kunna ge 
medarbetarna inflytande inom dessa ramar. Enligt Gilbert och Sutherland (2013) kan 
direkt styrning, alltså styrning genom formella styrverktyg, fungera effektivt på kort 
sikt. Med tiden kommer dock medarbetarna att bryta sig lös från ledningen och 
organisationen (ibid.). På samma sätt menar Gilbert och Sutherland att avsaknad av 
direkt styrning kan leda till att inflytande förvandlas till förvirring och kaos. Därför 
menar de att ledningen ge inflytande genom att använda informella styrmedel. 
Informella styrmedel kräver en avsiktlig och övergripande plan för att skapa en god 
arbetsmiljö (ibid.). En balans kan betyda att medarbetarna har det inflytandet de önskar 
och ledarna behåller den nödvändiga kontrollen genom formell styrning (ibid.). 
 
2.3.3 Kulturella spänningar 
 
För den enskilda medarbetaren kan inflytande leda till både förvirring och kaos om det 
saknas tydlighet (Gilbert & Sutherland, 2013). Förutom denna aspekt är även inflytande 
förenat med problem på en politisk nivå (Aram, 1989). Organisationens förhållande till 
dess sociala och politiska omvärld är problematisk i form av att enskilda värderingar 
kan stå i konflikt med organisatoriska krav och organisatoriska åtgärder kan stå i 
konflikt med sociala mål (ibid.). Ett exempel på detta är när politiska åtgärder, som 
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vidtas efter vad det aggregerade samhället röstat fram, skiljer sig mot vad enskilda 
organisationer, grupper eller individer anser är önskvärt att uppnå (ibid.). Detta leder till 
svåra dilemman för både ledare inom organisationer och för de politiska ledarna (ibid.). 
Detta beror på att olika sociala konstruktioner (t.ex. en individ, grupp eller organisation) 
har sin egen kultur i form av grundläggande antaganden, åsikter och värderingar (ibid.). 
Dock så är en individ, en organisation eller övrig social konstruktion i samhället aldrig 
helt självständig eller oberoende (ibid.). De är istället beroende av varandras överlevnad 
(ibid.). Samhället kan således ses som ett nätverk där alla sociala konstruktioner 
påverkas av varandra (ibid.). Aram belyser paradoxen som består av spänningar mellan 
sociala system som är ömsesidigt beroende av varandra. Samhällets olika aktörer 
behöver, i ett bredare perspektiv, förstå hur kollektivet kan gynnas genom att de 
samverkar med varandra (ibid.). Aram menar att individer agerar i tron om att de agerar 
rationellt. På kort sikt kan rationella, individuella handlingar leda till framgång för dessa 
individer eller organisationer. På lång sikt drabbas däremot samhället i stort negativt 
och då även de enskilda enheterna (ibid.). Kontraster i målen för en individ eller 
organisation kan alltså undergräva de politiska målen (ibid.). Forskare påpekar vikten av 
politiska intressen behöver omfamnas inom organisationer (Olson, 1982) och att det är 
ledningens roll att detta realiseras (Aram, 1989). 
 
Aram menar att organisatoriska och politiska ledare måste förstå betydelsen av att 
enskilda enheter och den enade massan integrerar. Ett misstag många ledare gör är att 
de förutsätter att individer och grupper tillhör kulturella sammanhang där värderingar, 
normer och åsikter är bestående (ibid.). Forskare har hävdat en viss kritik mot 
organisationskultur som styrmedel då vissa hävdar att den kan betraktas som en passiv 
och kontextuell faktor som ligger utanför ledningens kontroll (Malmi & Brown, 2008). 
Dock tyder omfattande forskning tyder på att människor är sociala varelser som av 
naturen är mottagliga för extern påverkan och således är den inneboende kulturen 
formbar (Aram, 1989). Genom att påverka grundläggande antaganden, åsikter och 
värderingar så kan ledningen säkerställa att medarbetarna agerar önskvärt i situationer 
där besluten fattas av dem själva (ibid.). På detta sätt kan ledningen styra individuella 
mål i en riktning som även gynnar organisationens mål och syfte (Browns, 1999). För 
att uppnå detta bör ledare utbildas i att främja integrering mellan individen och 
kollektivet som en självklar del i deras ansvarsområden (Aram, 1989). Vidare behöver 
forskningen fokusera mer på konsekvenserna av motstridiga intressen i sociala 
processer för att försöka hitta sätt att reducera dessa spänningar (ibid.). 
 
2.4 Tydlighet 
 
I dagens organisationer tenderar arbetsuppgifter att bli alltmer abstrakta och komplexa. 
Det är vanligt att medarbetarna ingår i flera arbetsgrupper och att de ska rapportera till 
flera chefer samtidigt. Detta gör att rolltydligheten lätt kan äventyras (Wong, 
DeSanctis & Staudenmayer, 2007). Rolltydlighet definieras som i vilken utsträckning 
individer klart förstår arbetsuppgifter, mål och förväntningar (Hinkin & Schriesheim, 
2008; Katz & Kahn, 1978). För enskilda medarbetare är brist på rolltydlighet en 
stressfaktor som är förknippad med flera oönskade effekter i form av bristande 
engagemang och delaktighet hos medarbetarna, minskade prestationer (Eatough, 
Chang, Miloslavic & Johnson, 2011; Gilboa, Shirom, Fried & Cooper, 2008; Jackson 
& Schuler, 1985; Tubre & Collins, 2000) samt minskad trivsel (Slattery, Selvarajan & 
Anderson, 2008). Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek och Rosenthal (1964) har identifierat tre 
organisatoriska faktorer som kan hota rolltydligheten: organisatorisk komplexitet, 
organisatoriska förändringar och chefskommunikation. Den första faktorn som kan 
minska rolltydligheten är organisatorisk komplexitet i form av högre nivåer av 
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centralisering, formalisering och måltvetydighet (House & Rizzo, 1972; Morris, Steers 
& Koch, 1979; Nicholson & Goh, 1983; Pandey & Wright, 2006). Den andra faktorn 
är organisatoriska förändringar som kräver regelbunden omstrukturering av 
arbetspraxis (Jimmieson, Terry & Callan, 2004; Lyons, 1971). Den tredje faktorn 
innefattar brist på tydlig och relevant kommunikation från ledningen (House & Rizzo, 
1972; Lyons, 1971). Avsaknad av rolltydlighet är sannolikt skadligt för organisationer 
eftersom det försvårar för medarbetarna att identifiera sig med organisationen och dess 
mål (He, Lai & Lu, 2011). Detta resulterar i att handlingar inte kommer att ligga i linje 
med organisationens strategi (Van Riel, Berens & Dijkstra, 2009).  
 
2.5 Analysmodell 
 
Studiens syfte, att öka kunskapen om hur styrning och inflytande kan ge upphov till 
spänningar, uppnås genom att konceptualisera styrning, inflytande och otydlighet 
(utifrån det omvända, tydlighet). Genom att undersöka relationerna mellan dessa tre 
begrepp kan studiens syfte uppnås och dess forskningsfråga besvaras. Relationen mellan 
styrning och inflytande ska analyseras utifrån hur inflytande kan användas som 
styrmodell. Enligt teorin är relationen mellan inflytande och otydlighet ömsesidig, då 
inflytande kan leda till otydlighet och vice versa. Otydlighet i sin tur har en direkt 
påverkan på styrningen vars funktion är att ge tydlighet. Däremot bör inte den tydliga 
styrningen leda till otydlighet. Detta illustreras i figur 2. 
 
  

Figur 2 Analysmodell 

Otydlighet 

Styrning Inflytande 
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3. METOD 
 
Detta kapitel inleds med en redogörelse av, och motivering till, valda 
ställningstaganden. Därefter beskrivs valt tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas med en 
diskussion om studiens tillförlitlighet. 
 
3.1 Vetenskapligt ställningstagande 
 
Studiens undersökningsprocess har sin utgångspunkt i tidigare studier kring styrning, 
inflytande och tydlighet. Dessa tre begrepp har legat till grund för analys av insamlat 
empiriskt material. Det innebär att en deduktiv ansats har använts för att uppnå syftet att 
öka kunskapen om hur styrning och inflytande kan ge upphov till spänningar 
 
Tolkning av både styrning och inflytande är individberoende och därför har ett 
aktörssynsätt tillämpats. Vid användning av ett aktörssynsätt förstås verkligheten genom 
flera olika aktörers synvinklar. Detta tillsammans bildar en helhet. Synsättet syftar inte 
till att generalisera utan till att ge en djup och rik bild över ett specifikt fenomen 
(Arbnor & Bjerke, 1994). För att fånga detta holistiska synsätt har vi våra analyser satts 
i ett sammanhang. Detta sammanhang bestäms av styrdokument och mål som bland 
annat politiker förväntar sig. 
 
3.2 Undersökningsstrategi 
 
Med bakgrund av valet av aktörssynsätt och att studiens syfte är ett relativt outforskat 
koncept så valde vi en kvalitativ undersökningsstrategi för vår studie. Fördelen med 
kvalitativa metoder är att de förmår att lyfta fram röster som annars inte blir hörda. 
Dessa röster förväntas även belysa en djupare och bredare del av problemet. Därför är 
kvalitativa metoder att föredra om resultaten baseras på individers egna upplevelser 
(Bryman & Bell, 2013).  
 
3.2.1 Val av fallstudieobjekt 
 
För att uppnå studiens syfte, att öka kunskapen om hur styrning och inflytande kan ge 
upphov till spänningar, har ett fallstudieobjekt inom offentlig sektor studerats där detta 
paradoxala förhållande kunde tänkas uppstå – Polismyndigheten (kommer hädanefter 
benämnas Polisen). 2015 slogs landets polisväsende samman till en sammanhållen 
myndighet. I samband med sammanslagningen presenterades en ny styrmodell där 
inflytande från både medarbetare och medborgare är centrala delar. Samtidigt som 
styrmodellen anger ökat inflytande syftar sammanslagningen till tydligare 
centralstyrning för att främja enhetlighet (Statskontoret, 2016). Detta innebär att 
styrmodellen innehåller delar som måste balanseras mot varandra: å ena sidan 
medarbetardrivet arbete och lokal anpassning och å andra sidan starkare centralstyrning 
och ökad enhetlighet (ibid.). Valet av fall avgjordes av att Polisen är en av de offentliga 
organisationer som har implementerat en styrmodell som bygger på den reform av 
styrning inom offentliga organisationer regeringen har aviserat om. Således skedde val 
av fall genom ett icke-sannolikhetsurval (Merriam, 1994). 
 
3.2.2 Litteraturinsamlingsmetod 
 
Litteratur har inhämtats genom vetenskapliga artiklar och böcker. Litteratursökning har 
skett i Google Scholar. Studiens centrala begrepp och sökord samt antal träffat i 
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databasen Google Scholar framgår av tabell 1. Sökorden har använts både enskilt och i 
kombination med varandra. 
 
Tabell 1 Träffbild över centrala begrepp 

Sökord Databas Antal träffar 
paradox Google Scholar 2 150 000 
”management control” Google Scholar 432 000 
”goal clarity” Google Scholar 7 230 
”contingency theory” Google Scholar 50 300 
”public sector” Google Scholar 2 420 000 
empowerment Google Scholar 1 680 000 
autonomy Google Scholar 2 630 000 
”employee involvement” Google Scholar 69 500 
”participative mangement” Google Scholar 32 100 
”role clarity” Google Scholar 24 600 
 
3.2.3 Datainsamlingsmetod 
 
Det insamlade empiriska materialet består av både primär- och sekundärdata. 
Primärdata erhölls genom intervjuer med aktörer inom Polisen och sekundärdata 
inhämtades genom dokument från Polisen (Polisens styrmodell och verksamhetsplan). 
Eftersom empiriskt material inhämtats från flera olika källor kan en triangulering skapas 
vilket styrker studiens trovärdighet. Vi efterfrågade personliga upplevelser kring 
inflytande och styrning hos respondenterna. Därför är intervjuer en lämplig 
insamlingsmetod för empiriskt material (Denscombe, 2000). En semi-strukturerad 
intervjuform har använts där intervjuguidens struktur är utformad utifrån den teoretiska 
referensramen, i enlighet med en deduktiv ansats. Intervjuguiden utgick från Gillhams 
(2008) tre kriterier; 1) tydligt syfte med viss struktur, 2) öppna frågor för att ge 
utrymme för utförligare svar från respondenterna samt 3) en interaktiv relation mellan 
intervjuare och respondent för att lämna utrymme för vidareutveckling och 
förtydligande. Intervjuguiden skickades inte ut till respondenterna innan intervjuerna 
ägde rum. Detta för att eliminera risken att uppriktigheten i svaren skulle kunna 
påverkas genom att respondenterna skulle fått möjlighet att förbereda sig. Sammantaget 
genomfördes nio stycken inspelade intervjuer, varav fem med chefer och fyra med 
medarbetare. Tidsåtgången per intervju var ca 1 h. 
 
3.2.4 Urval 
 
Vår avsikt med studien var att få en så rik och nyanserad bild som möjligt över det 
valda fenomenet. För att uppnå detta har representanter med olika befattningar och inom 
olika delar av organisationen deltagit i studien. Urvalet baserades i första hand på ett 
strategiskt urval där följande kriterier har använts: 
 

• respondenterna ska vara utbildade poliser  
• respondenterna ska utgöras av både chefer och medarbetare 

 
Kriterierna grundar sig i studiens syfte och forskningsfråga. Med hänvisning till 
bakgrunden av problemet som belyser ökat inflytande i styrmodeller inom offentliga 
organisationer, så är det upplevelserna hos de yrkesverksamma inom kärnverksamheten 
som är av intresse. Därför var ett av kriterierna att respondenterna ska vara utbildade 
poliser. Vidare har både chefer och medarbetare deltagit i studien för att erhålla flera 



 12 

aktörers synvinklar på hur inflytande fungerar som styrmodell. Studien har till viss del 
även haft inslag av ett snöbollsurval då respondenter har rekommenderat andra att delta 
i studien. En beskrivning av respondenterna med befattning, organisatorisk nivå och 
antal år i yrket presenteras i tabell 2. 
 
Tabell 2 Beskrivning av respondenter 

Respondent Befattning Organisatorisk 
nivå2 

Antal år i yrket 

A Chef strategisk nivå 4 Ca 40år 
B Chef strategisk nivå 4 Ca 20 år 
C Chef strategisk nivå 4 Ca 25 år 
D Chef operativ nivå 5 Ca 15 år 
E Chef operativ nivå 5 Ca 15 år 
F Medarbetare 6 Ca 40 år 
G Medarbetare 6 Ca 40 år 
H Medarbetare 6 Ca 15 år 
I Medarbetare 6 Ca 5 år 
 
3.2.5 Undersökningsteknik 
 
Respondenterna har kontaktats via mail och informerats om att studien kommer handla 
om deras upplevelser av organisationens nya styrmodell. Intervjuerna har genomförts på 
respondenternas arbetsplatser för att de ska befinna sig i en miljö som de känner sig 
trygga i för att lättare kunna tala om egna upplevelser. Kvale och Brinkmann (2014) 
menar att essensen i kvalitativa intervjuer skapas när intervjuaren och respondenten 
interagerar. Samtliga intervjuer har därför genomförts i avskilda rum för att reducera 
eventuella störande moment. Samma intervjuguide har använts till samtliga intervjuer 
där frågorna uttryckts på exakt samma sätt. Relevanta följdfrågor har ställts under 
intervjuernas gång för att fånga upp sådant som inte framkom genom de ursprungliga 
frågorna. För att erhålla så ärliga svar som möjligt och fånga respondenternas personliga 
upplevelser har samtliga respondenter som deltagit i studien lovats anonymitet. 
 
3.2.6 Analys av empiriskt material 
 
De inspelade intervjuerna har transkriberats i sin helhet genom att de skrivits ned 
ordagrant och därefter bearbetats för att få ut meningskoncentrationen ur respektive 
intervju. Empiriskt material har strukturerats upp utifrån den analysmodell som 
presenteras i den teoretiska referensramen. Genom en tematisering har innehållet i 
intervjuerna kunna sammanställas. För att återge innehållet i intervjuerna på ett 
nyanserat sätt har citat använts. För att svara på forskningsfrågan, ”Hur påverkas 
styrningen av att inflytandet ökar?” har analys av det empiriska materialet skett genom 
att analysera relationen mellan de olika begreppen i vår analysmodell.  
 
3.3 Studiens trovärdighet 
 
En studies validitet refererar till studiens giltighet, det vill säga huruvida det som var 
avsett att mätas också är det som faktiskt mäts i det empiriska materialet (Bryman & 
Bell, 2013). Vid studier finns det initialt en informationsasymmetri eftersom 
respondenten har möjlighet att välja hur ärlig denne ska vara och vilken information 

                                                
2 Organisationen består av 6 nivåer där medarbetarna utgör nivå 6 och högsta ledningen nivå 1. 
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denne väljer att utlämna. Vid utskick av e-post samt på plats innan intervjuns 
påbörjande försäkrade vi respondenterna om att det råder absolut anonymitet kring 
deras medverkan. Vidare gjordes urvalet med hjälp av ett snöbollsurval. Det kan 
innebära att urvalet inte ses som representativt för populationen. Vårt syfte är dock inte 
att generalisera, utan att förklara detaljer i ett specifikt fall. 
 
Reliabiliteten refererar till studiens tillförlitlighet, det vill säga om samma resultat skulle 
uppnås om mätningen görs om igen (Bryman & Bell, 2013). Detta är problematiskt vid 
ett aktörssynsätt och nödvändigtvis inte ens eftersträvansvärt. Istället är aktörernas 
individuella tankar och åsikter centrala för intervjuerna. Därför kan och eftersträvas inte 
en fullständig objektivitet. Inte heller är repetition av studien eftersträvansvärt och att 
det ska ge exakt samma resultat (Arbnor & Bjerke, 1994). Vi har försökt ge en 
noggrann beskrivning av metodkapitlet och utförlig dokumentation av utförandet, vilket 
är en viktig förutsättning för genomförande av liknande studier (Merriam, 1994). För 
denna studie har dels upplevelser från flera aktörer fångats upp vid intervjuer och dels 
har dokument för Polisens styrmodell och verksamhetsplanering studerats. Tillsammans 
med tidigare studier har en triangulering skapats för att ge olika infallsvinklar på 
problemet. Även intervjustrukturen och intervjuarens förmåga att skapa en bedömning 
av svaren är betydande faktorer för en studies reliabilitet (Patel & Davidson, 2011). 
Ljudupptagning är en stark metod för att försäkra korrekthet i svaret och undvika att 
felaktigheter tas med (ibid.). Samtliga intervjuer har i samtycke med respondenterna 
spelats in. Det finns en risk att användning av ljudupptagning vid intervjuer kan orsaka 
att respondenterna känner sig hämmade i sina svar (Denscombe, 2009). Vi försäkrade 
respondenterna om att ljudupptagningen endast kommer att användas för den aktuella 
studien och att all hantering sker konfidentiellt. 
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4. EMPIRI 
 
I detta kapitel presenteras insamlat empiriskt material. Kapitlet inleds med en kort 
beskrivning över Polisens nya styrmodell. Därefter presenteras en sammanställning av 
intervjuerna med chefer och medarbetare från Polisen. 
 
4.1 Polisens styrmodell 
 

Polisens nya styrning ska bygga på tillit hela vägen från statsmakten till 
den enskilde medarbetaren och medborgaren. Inrikesministern 
signalerar att Polisens ledning får större förtroende att styra mot färre 
nationella mål och uppdrag. Polisledningen ger i sin tur medarbetare 
och medborgare större tillit att bidra med sin kunskap om hur lokala 
problem ska lösas. (Polissamordningen, 2014) 

 
Polisens uppdrag bestäms genom lagar, förordningar och direktiv (Polismyndigheten, 
2017). Varje år kompletteras Polisens uppdrag med ett regleringsbrev innehållande 
myndighetens övergripande mål, vilka områden som ska prioriteras, budgetanslag, vilka 
särskilda uppdrag som ålagts Polisen samt de återrapporteringskrav som finns gentemot 
regeringen (ibid.). Polisen själva tar årligen fram en verksamhetsplan som anger den 
ettåriga inriktningen för myndigheten (Polismyndigheten, 2016). Verksamhetsplanen 
ska utgöra en del av verksamhetens långsiktiga inriktning och innehåller 
organisationens verksamhetsidé, långsiktiga mål och strategiska initiativ (ibid.).  
 
Polisens styrmodell anger att ansvar ska delegeras till medarbetarna och att 
verksamheten ska ”byggs underifrån och utifrån helheten” (Ju 2012:16/2014/147, s. 
12). Verksamhetsplanen anger vad som ska uppnås, men inte hur det ska uppnås, utan 
ligger istället till grund för aktivitetsplanering på alla nivåer och för alla verksamheter 
inom organisationen (Ju 2012:16/2014/145). Detta ska innebära att aktivitetsplanering 
ska ske genom arbetsgrupper på lägsta organisatoriska nivå mot den övergripande 
verksamhetsplanen och lokala mål ska kunna beslutas utifrån lokala problembilder, som 
tas fram bland annat genom dialoger med medborgare och medarbetare (Ju 
2012:16/2014/147). Därefter ska en dialog föras avseende de planerade aktiviteterna. 
När detta är gjort på lägsta organisatoriska nivå ska aktiviteterna aggregeras uppåt i 
organisationen för att säkerställa en gemensam bedömning av prioriteringar, med 
hänsyn till lokala problembilder, gemensamma aktiviteter samt överordnade 
styrdokument (ibid.).  
 
Redan 2008 formaliserade Polisen sitt samarbete med kommuner och övriga lokala 
aktörer i form av så kallade samverkansöverenskommelser. Det innebär att de 
samverkar med kommunen kring ett antal områden som de valt att samverka kring och 
där både kommunen och Polisen åtar sig olika uppgifter. Syftet med detta är att stärka 
Polisens lokala förankring. Under 2015 har ett komplement till 
samverkansöverenskommelserna satts i drift i form av medborgardialoger och 
medborgarlöften (BRÅ, 2013). Enligt Brottsförebyggande rådet (2015) innebär 
medborgardialoger att en dialog upprättas mellan Polisen och medborgare och andra 
offentliga aktörer. Syftet är att medborgarna ska bli delaktiga i Polisens styrprocess 
(ibid.). Medborgarlöften innebär kort att Polisen, tillsammans med kommunen och 
andra lokala aktörer, utfäster löften till medborgarna (ibid.). Medborgarlöftena har sin 
utgångspunkt i dialoger tillsammans med medborgare och medarbetare samt övrig 
kunskap som Polisen besitter (ibid.). Syftet med denna samverkan är att Polisen ska 
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komma närmare medborgarna, vilket är en del av Polisens övergripande verksamhetsidé 
och grundläggande i den nya styrmodellen (ibid.). Polisens verksamhetsidé och 
långsiktiga mål för perioden 2015-2018 presenteras i tabell 3. 
 
Tabell 3 Polisens verksamhetsidé och långsiktiga mål 

Verksamhetsidé Närmare medborgarna, mer tillgängliga och tillsammans leder vi 
det brottsbekämpande arbetet för trygghet, rättssäkerhet och 
demokrati. 

Mål 1 Vi finns tillgängliga där medborgarna behöver oss. 
Mål 2 Vi är en polis som utvecklar verksamheten och skapar framgång 

tillsammans. 
Mål 3 Vi är proaktiva och flexibla, med förmågan att anpassa 

verksamheten. 
Mål 4 Vi förhindrar brott från att begås. 
Mål 5 Vi har förbättrat vårt utredningsresultat. 
 
För det interna arbetet med detta medarbetardrivna arbete och samverkan med lokala 
aktörer finns ett metodstöd framtaget (Polismyndigheten, 2015). Polismyndighetens 
(2015) metodstöd anger att medarbetardialoger ska hållas bland samtliga medarbetare 
för att skapa en lokal lägesbild som sedan ligger till grund för lokala mål och 
aktivitetsplanering. Enligt metodstödet ska två dialoger hållas. Den ena 
medarbetardialogen, så kallad VAD-dialog, syftar till att medarbetarna ska ges 
möjlighet att komma med input kring den lokala lägesbilden och syftar till att skapa en 
delaktighet inför aktivitetsplaneringen (ibid.). Alla medarbetare ska erbjudas möjlighet 
att delta i dialogen (ibid.). Den andra dialogen, som benämns HUR-dialogen, innebär att 
medarbetarna är delaktiga vid prioritering och beslut kring de aktiviteter som skapas 
mot de problem som framkommer av den lokala lägesbilen (ibid.). Återkoppling av 
arbetsgruppernas resultat ska återkopplas till berörda medarbetare (ibid.). Återkoppling 
av arbetet ska ske vid ordinarie mötesforum för resultatuppföljning, till exempel 
arbetsplatsträffar (ibid.). 
 
4.2 Intervjuer chefer 
 
4.2.1 Styrning 
 
Cheferna förklarar att Polisens verksamhet, på en övergripande nivå, styrs av lagar och 
regler samt mål och direktiv från regering och högre ledning. Detta beskriver cheferna 
som den ram samtliga verksamheter inom Polisen har att förhålla sig till. Polisen består 
av en mängd olika verksamhetsområden. Förutom den polisverksamhet som gemene 
man förknippar med Polisen, alltså ingripande- och utredningsverksamhet, ansvarar 
Polisen även för till exempel pass- och tillståndsansökningar.  
 
Samtliga chefer har tagit del av Polisens verksamhetsplan innehållande organisationens 
övergripande mål. De chefer som varit mer involverade kring till exempel 
medborgarlöftena menar att informationen varit bristfällig. ”… man har som bara 
lämnat ut ’ni ska ha medborgarlöften”, ’ni ska ha en aktivitetsplan’ utan att förklara 
ordentligt”, säger en av dem. 
 
Cheferna upplever målen som väldigt generella. ”Det är ju mer övergripande mål. … 
Mycket av det där är egentligen lagtext från Polislagen som vi inte kan komma undan. 
Därför är de säkert så allmänt hållna”, säger en av dem. En annan av cheferna säger att 
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organisationens övergripande mål kan tolkas olika eftersom förutsättningarna skiljer sig 
åt i landet: ”Vissa av de här, organiserad brottslighet till exempel, det är ju en 
definitionsfråga vad det är för någonting och det är säkert väldigt olika hur mycket av 
den varan man har”. En annan beskriver också hur målen kan uppfattas olika: 
 

Organisationens mål är utfästa av våra politiker och de är ju dem vi ska 
jobba mot, problemet blir ju när de är så diffusa och alla har olika 
uppfattningar om vad det är som ska uppnås. Frågar du en polisman i 
Stockholm hur han uppfattar målen så får du ett svar, och frågar du en 
polisman i Skåne så får du ett annat. 

 
Det framkom även att det kan saknas en överensstämmelse mellan vad poliserna själva 
anser är viktigt att arbeta med och vad de övergripande målen anger. En av cheferna 
säger: 
 

De är ju oftast väldigt luddiga. Det är inget konstigt med de grejerna 
som kommer uppifrån. Det jag kan sakna lite det är ju att titta på det 
mänskliga lidandet i förhållande till det vi jobbar med. Det är inte fel att 
lägga tid på cyklister för att folk stör sig på det, men är dem det största 
problemet? 

 
En del verksamheter bryter ned organisationens övergripande mål till tydliga delmål för 
den lokala verksamheten. Andra har inte några delmål konkretiserade. En av cheferna 
för en stöd- och servicegrupp säger: 
 

Vi har inte konkreta mål som är formulerade så, liksom nerformulerade 
på papper, utan det är väl mer hur vi själva tänker att vi tycker är 
rimligt att ”det här kan inte ligga och vänta”, sen har vi ju, om det är 
någon som begär ut en handling så ska det ske skyndsamt till exempel. 
Vi har ju sådana saker att ta hänsyn till, men inga nedskrivna varken 
kvantitets- eller kvalitetsmål. 

 
Cheferna säger att den omgivning Polisen befinner sig i kan påverka organisationens 
måluppfyllelse eftersom Polisen är en myndighet hanterar akut uppkomna situationer i 
samhället. Detta innebär att lokalt satta mål eller aktiviteter kan behöva stå tillbaka. En 
av cheferna förklarar: 
 

Vi är en politiskt styrd organisation och det innebär ju att om det händer 
någonting som gör att vi måste här och nu tömma fram resurser. Då blir 
det så att allt det vi har lovat och kommit fram till att vi ska göra, det 
faller ju. Vi är ju den instansen i samhället som måste lösa de 
uppgifterna. Det är väl det som är ett dilemma kan jag tycka (…) att 
ibland får man inte alltid vara i ro för att göra de här sakerna, för det 
kommer alltid ad-hoc händelser under resans gång. (…) Så det är ett 
dilemma vi har. Och då är man tillbaka på ruta ett, vilka mål ska vi sätta 
då för att veta att vi kan göra det här? Och då kan det bli löjligt enkla 
mål egentligen. 

 
I den nya styrmodellen är tanken att uppföljningen ska fokusera på kvalitet snarare än 
kvantitet, och att effekten av Polisens arbete är det väsentliga. Cheferna säger att 
uppföljning av Polisens arbete är svår att ge rättvisa. En av cheferna exemplifierar: 
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I vår aktivitetsplan har vi skapat ett antal aktiviteter, alltså vi säger att 
vi ska ha fyra langningsinsatser så blir det ett kvantitativt mål och då ser 
vi som att aktivitetsplanen är uppfylld när vi har genomfört den 
aktiviteten, men det säger ju ingenting om effekten … Och där hamnar 
man ju i det här med att mäta brottslighet, om den går ner eller inte, kan 
ju vara ett mått på det brottsförebyggande arbetet, men sen är det ju 
svårt att säga ”Berodde den här nedgången på de brottsförebyggande 
åtgärderna eller berodde det på någon annan faktor i samhället?”. Det 
är ju jättesvårt att titta på det. 

 
Cheferna säger att det varierar inom organisationen hur ofta chefer följer upp resultatet 
med sin personal. På individnivå sker det oftast bara vid utvecklings-/lönesamtalet. 
”Jag försöker följa upp resultatet med min personal, jag tycker att det är viktigt att de 
känner till vart vi är på väg”, säger en av dem. Flera av cheferna säger dock Polisen 
generellt är dåliga på att följa upp resultatet. En av dem säger: ”Uppföljning är ju viktigt 
och av tradition har vi ju varit rätt dåliga inom Polisen på uppföljning under alla år 
egentligen.” 
 
Cheferna säger att de inte arbetar med belöningar inom Polisen i stor utsträckning, dels 
för att den enskildes prestation är svår att mäta. Att belöna genom lön är svårt inom 
Polisen då cheferna ofta har knappt löneutrymme att spela på. ”Det enda sättet att få ett 
lönelyft inom Polisen är generellt att bli chef”, säger en av dem. Däremot säger 
cheferna att de försöker lyfta engagemanget bland deras medarbetare genom till 
exempel positiv feedback. Motivation och engagemang är något som cheferna lyfter 
som en nyckelfaktor för ett effektivt arbete. ”Polisarbetet är egentligen helt baserat på 
engagemang”, som en av dem säger.  
 
Att Polisen till stor del styrs av sin omgivning är något som cheferna belyser. ”Arbetet 
styrs till stor del av vad som sker i omgivningen och är otroligt händelsestyrt. Vi jobbar 
ju inte så målstyrt det är mer problemstyrt”, säger en av dem. En annan av dem 
förklarar: ”Norrbotten är inte Skåne och Skåne är inte Norrbotten, det är helt olika 
problem som måste hanteras”. 
 
4.2.2 Inflytande 
 
Grundtanken i Polisens nya styrmodell är att medborgare och medarbetare ska utgöra 
styrmodellens kärna. All verksamhetsplanering ska utgå från medborgare och 
medarbetare. Vid intervjuerna framkom att chefernas involvering i detta arbete har 
varierat. Detta förklaras dels av att de har olika tjänster och därför ansvarar för olika 
områden. Flera av cheferna uttryckte både förvirring och otydlighet kring hur den nya 
styrmodellen är tänkt att fungera i praktiken. ”Många LPO-chefer (högsta chefen på 
lokalpolisområdet, författarens anm.) gör det enkelt och säger såhär att ’Vi ska bygga 
verksamheten underifrån’, men man måste ha något att förhålla sig till”, säger en av 
dem. 
 
Samtliga chefer är positivt inställda till att öka medarbetarnas inflytande över 
organisationens verksamhetsplanering. De tror att denna styrform kan leda till ökat 
engagemang och ökad motivation hos medarbetarna. 
 

Jag tror generellt att det är bra att man släpper in medarbetarna, att 
man hör och lyssnar in tanker och idéer, att man visar att det de säger 
att de får återkoppling på det och att det märks att det kommer in i något 
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sammanhang. (…) Framförallt är det den yttre verksamheten (…) det är 
ju de som gör hästjobbet. Det är de som ser till att det hela fungerar. 

 
De chefer som var involverade i verksamhetsplaneringen säger att engagemanget har 
varit stort bland medarbetarna. Däremot upplever de att medarbetarna kan ha svårt att 
tro på förändringar. En av dem säger: 
 

Vi har fortfarande ett arbete att göra med den här delaktigheten för jag 
tror inte att alla anställda inom Polisen verkligen har förstått vilken 
möjlighet till påverkan de har. Man är så van att inte få tycka till, att 
inte vara sedd och bekräftad i många frågor just runt mål. … Det sitter 
kvar och då är det svårt att helt plötsligt blomma ut och vara visionär 
och försöka skapa sitt eget på något vis. Vi kanske inte är där mentalt 
än, det är en omställning innan folk förstår det. 

 
Flera av cheferna menar att det är viktigt att respektive chef återkopplar resultatet av det 
som medarbetarna getts utrymme att ha inflytande över. Detta är något som flera av 
dem anser hade kunnat fungera bättre hos Polisen för att skapa delaktighet. En av dem 
säger: 
 

Jag tror att där man haft medarbetardialoger så har engagemanget 
varit stort och när man sen sätter ihop alla de här förslagen till 
aktiviteter som kommit fram i samband med de här dialogerna så blir de 
så många så vi kommer inte klara av att genomföra dem. Så här måste 
man prioritera. … Jag tror säkert att engagemanget i arbetsgrupperna, 
det har inte varit något fel på det. Frågan är bara om slutprodukten, om 
man känner igen den sen. Man har varit med i det här, men när man sen 
fastställer de här aktiviteterna som ska genomföras då blir det en uppgift 
för de gruppchefer som ska ha ansvaret för arbetsgrupperna att också 
kommunicera det här. 

 
Vidare förklarar samma chef att det ytterst är chefen för lokalpolisområdet som styr 
verksamheten: 
 

Ytterst är det LPO-chefen som någonstans utifrån sin problembild och 
sitt LPO måste, med hjälp av input från medborgare, fakta, evidens, 
medarbetare, någonstans måste ju han eller hon koka ner det här till en 
verksamhet och driva verksamhet utifrån de problemen man har. Och 
det är naturligtvis inget enkelt, det handlar ju om att prioritera. 

 
Flera av cheferna säger att det kan finnas en konflikt kring vad politiker förväntar sig av 
Polisen och vad poliserna själva anser är viktigt att arbeta med. ”Så en del av det 
medarbetarna kommer fram till kan säkert kollidera med det som vi nu tar fram, eller 
det vi ska jobba mot ur ett nationellt perspektiv”, säger en av dem. En annan av 
cheferna förklarar detta dilemma som myndigheten ställs inför: 
 

Då är frågan: ”Hur ska Polisen väga sina resurser?”. För vi har ett 
övergripande uppdrag att skapa trygghet, och trygghet och säkerhet är 
inte samma sak. Kan vi skapa lite större trygghet hos våra 
uppdragsgivare, men kanske lite på bekostnad av det vi själva, internt i 
vår organisation, egentligen skulle vilja göra. Så kanske det är det som 



 19 

våra yttersta uppdragsgivare i form av politikerna faktiskt vill ha ut av 
oss. 

 
Cheferna lyfter också en problematik kring huruvida formerna för det ökade 
medborgarinflytandet verkligen ger en rättvisande bild. En av dem säger: 
 

De som kommer till de här dialogerna kanske är de som skriker högst 
och tycker mest. Är det de då som ska få tycka till? Det kanske inte alls 
är det största problemet, utan det har bara inte kommit upp i den här 
dialogen och så missar vi det. Jag tror det kommer vara rätt vanligt att 
det vi upplever som problem, det är inte samma som man upplever som 
problem och värt att satsa på när man frågar allmänheten. 

 
Resursfrågan är något som flera chefer tar upp. De berättar att det varit problematiskt att 
väga Polisens resurser mot det ökade inflytandet. Verksamhetsplaneringen ska utgå från 
medborgare och medarbetare, men det innebär även att det är många viljor att ta hänsyn 
till. En av cheferna säger: 
 

Vart ska vi lägga resursen? Hur mycket lidande? Då kan man ju då som 
enskild polis ha en helt annan syn än vad allmänheten har. Sen ska man 
inte förringa det som medborgarna tycker, för det är ändå deras 
upplevda trygghet. Det blir ju olika prioriteringar om du frågar en 
enskild polis. Sen beror det på vilka intressen man har som polis. 

 
En annan av cheferna beskriver det som en kulturell krock, när medarbetarnas och 
medborgarnas viljor ska mötas: ”Vårt uppdrag är att serva medborgarna, det är dem vi 
är till för. Och där har vi den här kulturella krocken, när medarbetarna ska säga vad 
det är vi ska göra, ta fram aktiviteter osv.” 
 
Samtliga chefer tror att genom att öka medarbetarnas inflytande kan organisationens 
mål förankras inom organisationen på ett tydligare sätt än tidigare. ”Verksamhetsplanen 
behöver inte bli annorlunda, men de har varit med och det är ett sätt att förankra”, 
säger en av cheferna. 
 
Vidare säger cheferna att det inte finns formella kanaler för medarbetarna att påverka 
verksamheten utöver medarbetardialogerna. En av cheferna säger att möjligheten till 
påverkan till stor del beror på personlighet och vilken relation som finns till överordnad 
chef: 
  

Många har ju formella kanaler för det och det har inte vi på det sättet. 
Man kan nog göra det, men vi har inte strukturerat och synliggjort det i 
alla fall. Sen är det så att vissa upplever att man inte kan påverka 
någonting, medan andra tycker att man kan påverka väldigt mycket. Och 
jag tillhör nog den senare guppen, jag tycker att jag kan påverka väldigt 
mycket. 

 
Flera av cheferna säger att de tror att balansen mellan styrning och inflytande till stor 
del är individberoende. 
 

Jag vet ju själv hur jag vill bli styrd. Jag vill bli styrd genom uppdrag. 
Jag vill att jag får ganska fria tyglar. Jag vill att jag får ramar och ett 
tydligt uppdrag och så vill jag formulera det och skapa det själv. Och 
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det är klart, en människa med en medarbetare med det önskemålet. Om 
min chef inte hade varit lyhörd för att jag fungerar bäst på det sättet och 
började detaljstyra mig, så tror jag att jag hade blivit betydligt mindre 
kreativ och faktiskt reagerat väldigt negativt med att någon är inne och 
petar i mitt uppdrag. Medan andra kanske tycker att det är helt okej, att 
de vill ha det så. Jag tror det är individen som… Vi är olika. 

 
4.2.3 Tydlighet 
 
Cheferna förklarar att den reform svensk Polis genomgått i samband med 
sammanslagningen bland annat syftar till att skapa en enhetligare styrning för hela 
polisväsendet. Samtidigt ska nya styrmodellen särskilt beakta medarbetardrivet arbete 
och lokal anpassning. De beskriver att upplevelserna de har mött bland anställda inom 
organisationen är att de upplever organisationen som toppstyrd, där beslut fattas centralt 
och att lokalt inflytande har minskat. Däremot säger samtliga att det kan bli 
problematiskt att styra en organisation på ett enhetligt sätt utan att det kan upplevas som 
”toppstyrt”. 
 

Man eftersträvar ju någon form av enhetlighet. Alltså man saknar att det 
finns en tydlig styrning, Det har spretat för mycket tidigare. Problemet 
när man då ska ’städa upp’ det, det blir ju att man upplever det som 
toppstyrning. Om man nationellt kommer fram till att ”nu ska vi jobba åt 
det här hållet”, då blir ju det ett sätt att toppstyra, eller det uppfattas 
som en form av toppstyrning. Men å andra sidan, hur ska man få 
enhetlighet om man inte styr organisationen uppifrån? 

 
De chefer som varit involverade i den medarbetardrivna verksamhetsplaneringen säger 
att de mött förvirring bland anställda, både bland chefer och medarbetare, när den nya 
styrmodellen infördes. De menar att kommunikationen till de som arbetar längst ut i 
organisationen har varit bristfällig, vilket har medfört att det inte funnits tydlighet kring 
vad som förväntas av dem. 
 

Samtidigt som man eftersträvar enhetlig styrning så säger man att det 
ska byggas underifrån, det ska bygga på lokal problembild osv. Vi gick 
till en ny styrmodell där man skulle ta fram lokala problembilder, man 
skulle skapa aktiviteter kopplat till det här, man skulle ha 
medborgardialoger, medarbetardialoger och utifrån det skulle man då 
skapa aktiviteter för att dra mot det här mer övergripande målet. Men 
initialt under 2015 fanns det ju ingenting. Det fanns ett strategiskt 
initiativ möjligen som sa att verksamheten ska byggas underifrån och 
medarbetardrivet, men det var inget som talade om konkret vad det 
innebär. … Man tycker kanske på hög nivå att ”vi har ju varit 
jättetydliga med att nu ska det byggas underifrån”. Ja, men vad innebär 
det? Om inte de längst ner har begripit vad det innebär så spelar det 
ingen roll hur goda ambitioner man har där uppe om man inte får ut 
någonting längst ner. 

 
Flera chefer beskriver att de upplever att styrningen har blivit otydligare efter införandet 
av den nya styrmodellen. En av cheferna säger: 
 

Det känns inte riktigt som att det finns någon riktig styrning just nu, utan 
man jobbar på lite utifrån eget huvud och tänker att ”det här blir nog 
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bra”, men jag vet ändå inte vad det är som förväntas att jag ska göra, 
vilket håll vi ska gå åt och hur vi ska göra det. Det är väldigt oklart. 

 
En annan av dem beskriver sin upplevda otydlighet: 
 

Hela 2015 har egentligt rent styrningsmässigt varit ett svart hål för mig. 
Det är min känsla. … Det var liksom luddigt. Det kanske är bra med 
luddigt, men man måste ju ändå någonstans förmedla och skapa en 
förståelse för en ny styrmodell. Inte bara säga att ”nu ska vi bygga 
underifrån”. 

 
4.3 Intervjuer medarbetare 
 
4.3.1 Styrning 
 
Även medarbetarna säger att de har fått tillgång till Polisens verksamhetsplan främst 
genom Polisens intranät och upplever att de övergripande målen inte är tydliga genom 
organisationen ”Det är mycket fina ord, det låter jättefint att komma närmre 
medborgarna. Det skulle jag som medborgare bli jätteglad om jag fick höra, men vad 
innebär det i praktiken då?”, säger en av dem. 
 
Medarbetarna tar även upp en problematik kring att både medborgare och medarbetare 
har inflytande över styrningen. En av dem säger: 

 
Det finns vad medborgarna tycker, det finns vad vi tycker, det finns vad 
politikerna tycker. Cheferna också kan tycka någonting i viss mån också. 
Det ska ju ändå se bra ut, man vill ju kunna visa resultat också. Då finns 
det kanske en risk att man gör grejer där det blir ett konkret resultat. 
Det vill man ju visa upp som chef. Då kanske man fokuserar på sådant 
som är mer lätt att lösa. 

 
Likt cheferna upplever även medarbetarna att det generellt är dåligt inom Polisen med 
uppföljning och återkoppling till medarbetarna. ”Generellt sett sker detta på 
arbetsledningsnivå, det sker sällan i utförarleden. Uppföljningen av kvalitén på ens 
utförda arbete har varit väldigt sporadisk - knapphändig och sporadisk”, säger en av 
medarbetarna. De anser även att måluppfyllelsen av Polisens arbete är svårt att mäta. En 
av dem säger: 
  

Mål är svårt att mäta. Och vad ska man mäta? … Jag har ingen aning 
om hur man ska mäta det, och jag tycker att i den bästa av världar 
behöver man inte mäta det. Vi är ju poliser och vi utför en tjänst till 
samhället som ska finnas. Alla förväntar sig att Polisen ska finnas och 
man ska göra det en polis ska. Och det kanske behövs mål i en viss mån, 
att man ska ta x antal rattfyllor t.ex. Finns det sådana mål kanske man 
kommer stå på poliskontroller, annars kanske man inte tar sig tid, men 
finns det sådana mål så… Ja, då tvingas man till det, men då blir ju 
annat lidande… 

 
Medarbetarna säger att belöningar, varken formella eller informella, inte är något som 
Polisen direkt arbetar med. 
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Likt cheferna säger medarbetarna att deras arbete till större delen styrs av lagar och 
regler som de har att förhålla sig till och av vad som sker i omgivningen. ”Det vi i 
första hand ar att förhålla oss till är de rättsregler vi har att följa, de får vi aldrig göra 
avkall på”, säger en av dem. 
 
4.3.2 Inflytande 
 
Samtliga medarbetare säger att det inte upplever att de kan ha något inflytande över 
organisationens styrning.  
 

Det är dåligt med inflytande från utförarledet. Det finns en obenägenhet 
att ta till sig förslag eller information om brister i den egna 
organisationen. Det existerar inte inom Polismyndigheten. … Det här 
medarbetardrivna arbetssättet, det känns enbart som ett ord som inte 
har någon som helst bäring på verksamheten. Man kallar det för en sak, 
men man har inget medarbetardrivet arbetssätt. Det känns enbart som 
ett vackert ord. 

 
Medarbetarna upplever att organisationen präglas av stark central styrning 
”Polismyndigheten idag präglas av toppstyrning, än mer än tidigare”, säger en av dem. 
En annan av medarbetarna upplever att det medarbetardrivna arbetssättet inte haft 
genomslag i verksamheten: 
 

Om man nu ska vara lite cynisk så känns det mer som ”vad bra, då kan 
man säga att vi alla fått vara med och säga vad vi ska jobba mot” (vid 
verksamhetsplanering, författarens anm.), medan egentligen så är det 
rätt självklart vad vi ska jobba mot. … Jag känner personligen att jag 
inte kan påverka så jättemycket, men det har ju det också med saken att 
göra att jag jobbar mot IG-uppdraget (ingripandeverksamheten, 
författarens anm.). Den styr vi ju inte själva givetvis, den styrs ju av vad 
som händer på stan. 

 
Medarbetarna säger att införandet av den nya styrmodellen inte har inneburit några 
större förändringar för dem personligen. ”För min del har det inte blivit stor skillnad i 
praktiken, för trots allt folk ringer fortfarande 112 och behöver hjälp och då kommer 
jag och de med mig. Och så var det ju även förut”, säger en av dem. 
 
En annan av medarbetarna säger att inflytandet upplevs som begränsat inom Polisen och 
att beslutsvägarna är otydliga: 
 

Jag har väldigt begränsat med inflytande idag, knappt inget. För mig 
innebär inflytande att man har en benägenhet att lyssna in hur personal 
i utförarleden vill att arbetet ska utföras på. Beslutsvägarna just nu är 
långa och krångliga. 
 

Samma medarbetare berättar vidare att denne inte anser att intentionerna med den nya 
styrmodellen har infriats och att organisationen istället upplevs som ”toppstyrd”: 
 

Intentionen med den nya styrmodellen var ju att ge både medarbetare 
och medborgare ökat inflytande, men det blir ju problem när alla ska 
vara med och tycka till. Det blir som att tillverka ett papper. I slutändan 
blir det ju ändå ledningen som bestämmer vad som är prioriterat att 



 23 

jobba med. Jag, och flera med mig, upplever att just nu är 
organisationen väldigt toppstyrd. 

 
Samtliga medarbetare säger att inflytandet i verksamheten bör varieras inom 
organisationen. En av dem säger: 
 

Sen kan man tycka att det är orimligt att alla ska ha inflytande. Och det 
är inte heller realistiskt. Ta ett exempel, brottsutredarna som besitter 
olika specialkompetenser måste ju ha stort inflytande för att kunna lösa 
brott. Medan en pass- eller vapenhandläggare bör jobba mer mot 
rutiner för att det ska fungera. Om de gör som de vill så kan de ju bli 
hur rörigt som helst. 

 
4.3.3 Tydlighet 
 
Medarbetarna säger att deras arbete är tydligt utifrån de lagar och regler de har att 
förhålla sig till, men att det inom organisationen kan finnas konflikter av olika slag. En 
av medarbetarna, som arbetar som utredare, säger: 
 

Lagmässigt är den tydlig. Sen när det kommer till vad vi ska göra, vad 
myndigheten vill att vi ska göra, det kan bli väldigt otydligt. Det kan 
också bli i kollision med vad rättsreglerna säger. Fast man kan aldrig 
göra avkall på det. Till exempel kan jag ha ett ärende där vi har 
tidsfrister att förhålla oss till. Så säger min arbetsgivare helt plötsligt att 
jag måste täcka upp för annan verksamhet under en period, vilket gör att 
jag inte kan hålla den här lagstadgade tidsfristen på ett ärende. Och 
arbetsgivaren har inte tagit höjd för att någon annan kan utföra arbetet 
medan man är satt att göra andra arbetsuppgifter, utan då blir det 
liggande. Och då ligger det dig i fatet. 

 
En annan av medarbetarna säger: 
 

Personal från utförarledet har väldigt dåligt med inflytande över 
organisationens styrning. Det här medarbetardrivet arbetssätt det känns 
bara som tomma ord. Idag har ledningen så dålig insikt i vad 
polisverksamhet innebär, därför blir det kollision mellan styrning 
uppifrån och vad medarbetarna tycker. 

 
Ingen av medarbetarna upplever att deras inflytande har ökat efter införandet av den nya 
styrmodellen. Snarare upplever de att det deras påverkan på beslut har minskat. En av 
dem säger: 
 

Jag tycker att det tidigare i alla fall varit mer tydlig styrning, den tycker 
jag inte finns idag. Jag ser den i alla fall inte. Om det beror på att den 
inte finns, eller att den inte är kommunicerad, eller att jag inte har fattat 
den, det vet jag inte. Förut kände jag att det i alla fall var ganska tydligt 
vad vi skulle göra. Vi hade vår egen verksamhetsplan som vi tog fram 
för varje år och den kände jag att jag hade ganska bra koll på. Vad den 
innehöll och på den enheten där jag var vad förväntades då att vi skulle 
göra. Nu har jag ingen koll på det. För mig har det blivit otydligare, en 
otydligare styrning helt klart. 



 24 

5. ANALYS 
 
I detta kapitel kommer vi med stöd från den teoretiska referensramen att analysera det 
insamlade empiriska materialet. Analysen syftar till att besvara vår forskningsfråga. 
 
5.1 Paradoxen mellan inflytande och styrning 
 
Syftet med examensarbetet är att öka kunskapen om hur styrning och inflytande kan ge 
upphov till spänningar. En paradox är motsägelsefulla element (exempelvis dualiteter 
och dikotomier) som verkar logiska när de ses isolerade, men irrationella, 
inkonsekventa och absurda när de ställs mot varandra (Smith & Lewis, 2011). Både 
styrning och inflytande ses som logiska när det står var för sig, men vår studie visar att 
paradoxala spänningar uppstår när de kombineras. För att uppnå syftet har vi 
konceptualiserat styrning, inflytande och tydlighet. Anledningen till att dessa tre 
begrepp har använts är att styrning, i sin renaste form, innebär att ledningen styr 
anställda genom att anställdas beteende och handlingar kontrolleras till fullo. Inflytande, 
i sin renaste form, betyder att ledningen ger medarbetarna full frihet över sin 
arbetssituation. Inom komplexa organisationer kan problem uppstå när det är många 
individer ska interagera med varandra. För att hantera detta behövs styrning. För att 
kunna styra med inflytande i en sådan organisation behöver därför styrningen vara 
tydlig. Ur ett teoretiskt perspektiv kan styrning och inflytande således ses som tendenser 
av olika karaktär mellan vilka det kan uppstå spänningar. Vid vår empiriska 
undersökning har vi funnit stöd för att ett sådant paradoxalt förhållande existerar inom 
Polisen. I det här kapitlet kommer vi fortsättningsvis att visa stöd för paradoxen. 
 
5.2 Inflytande som styrmodell 
 
Regeringen har aviserat om att nya styrmodeller inom den offentliga sektorn ska präglas 
av ökat inflytande. Polisen har under 2015 infört en ny styrmodell med fokus på 
inflytande. Den nya styrmodellen inom Polisen bygger på att man efterfrågar ett ökat 
inflytande från medarbetare och medborgare i syfte att öka organisationens framgång. 
”… Polisledningen ger i sin tur medarbetare och medborgare större tillit att bidra med 
sin kunskap om hur lokala problem ska lösas”, är ett citat hämtat från ett dokument som 
beskriver Polisens styrmodell. Enligt styrmodellen ska lokala mål kunna beslutas utifrån 
lokala problembilder som tas fram bland annat genom dialoger med medborgare och 
medarbetare. Detta tillvägagångsätt är ett exempel på hur medborgare och medarbetare 
ges ökat inflytande över Polisens styrning. 
 
Syftet med att ge anställda ökat inflytande är att förbättra välbefinnandet och i 
förlängningen även produktiviteten (Locke & Schweiger, 1979). Andra positiva effekter 
som ökat inflytande förväntas resultera i är ökad motivation (Wilkinson et al 1998), 
bättre samverkan mellan medarbetarna och ledningen samt ökad identifiering med 
organisationens mål och värderingar (Borgogni et al, 2009; Van Dick et al, 2004). För 
att uppnå de positiva effekter som är en sannolik följd av ökat inflytande menar 
Askheim och Starrin (2007) att direkt styrning inte är tillräcklig. Enligt teorin är 
medarbetarna de som känner den verksamhet de verkar inom bäst, och att de genom 
ökat inflytande kommer att vara motiverade att förbättra sina resultat (Wilkinson et al, 
1998). Genom att ledningen minimerar medarbetarnas känsla av maktlöshet och istället 
främjar villkor som ökar medarbetarnas känsla av makt och kontroll kan medarbetarna 
känna att de tillåts att utöva inflytande över arbetet (Ahearne et al, 2005; Pearce & 
Sims, 2002).  
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Vår studie tyder på att Polisens nya styrmodell bygger på grundtanken att 
polisledningen anser att medarbetarna är de som känner verksamheten bäst, och att 
styrmodellen därför syftar till att främja villkor för att öka medarbetarnas inflytande 
över arbetet. Teorin säger att genom att ledningen ger medarbetare inflytande kan en 
mer flexibel och dynamisk ledningsstruktur skapas (Ahearne et al, 2005; Cox et al, 
2003). Den nya styrmodellen anger att verksamheten ska byggas ”underifrån” och att 
arbetsgrupper på lägsta nivå ska vara grunden i all verksamhetsplanering. ”… 
aktivitetsplanering ska ske genom arbetsgrupper på lägsta organisatoriska nivå mot 
den övergripande verksamhetsplanen”, är ett citat som tyder på att en mer flexibel och 
dynamisk ledningsstruktur är en önskvärd effekt av den nya styrmodellen. Tidigare 
studier vid statliga myndigheter, som Polisen är, visade att deltagande vid strategisk 
planering är positivt för anställda i form av att de klargör både mål och roller vilket 
bidrar till ökad tydlighet vid genomförande av de strategiska planerna (Berry & 
Wechsler, 1995). 
 
Vid vår empiriska undersökning har vi funnit stöd för att ökat inflytande inte har 
bidragit till de positiva effekter, som enligt teorin, sannolikt blir en följd av ökat 
inflytande. Ökat inflytande hos Polisen har alltså inte gett den positiva effekt på 
anställdas välbefinnande, produktivitet och motivation som tidigare studier förutsäger. 
Cheferna uttrycker en problematik med att öka medarbetarnas känsla av inflytande. En 
av dem säger till exempel att det kan vara svårt för den enskilde medarbetaren att känna 
igen slutprodukten, alltså resultatet av medarbetarnas aggregerade röster, efter 
framtagande av lokala mål och arbetet med aktivitetsplanering. Medarbetarna upplever 
att det ökade inflytandet endast är tomma ord. De känner inte att deras åsikter, tankar 
och idéer tas tillvara på ett sätt som gör att de faktiskt känner att de har varit med och 
påverkat. ”Om man nu ska vara lite cynisk så känns det mer som ’vad bra, då kan man 
säga att vi alla fått vara med och säga vad vi ska jobba mot’”, är ett citat från en av 
medarbetarna som tydligt beskriver denna känsla. Medarbetarna upplever således inte 
heller att intentionerna med den nya styrmodellen, det vill säga ökat inflytande från 
bland annat medarbetarna, har infriats. ”För min del har det inte blivit stor skillnad i 
praktiken”, är ett citat från en av medarbetarna som beskriver denna upplevelse. 
 
Svaren från respondenterna står alltså i motsats till tidigare studier som hävdar att 
medarbetarnas inflytande i målsättningsarbete signalerar till medarbetarna att de är 
viktiga och att de värderas av sina överordnade (Gardner & Pierce, 1998). Enligt teorin 
ska ökat inflytande leda till att medarbetarna känner sig uppskattade (ibid.). Svaren 
ligger snarare i linje med den teori som hävdar att inflytande leder förvirring och 
missnöje under vissa förutsättningar (Gibson et al, 2009). Enligt teorin är otydlighet en 
stressfaktor för den enskilda medarbetaren som är förknippad med flera oönskade 
effekter i form av bristande engagemang och delaktighet, minskade prestationer 
(Eatough et al, 2011; Gilboa et al, 2008; Jackson & Schuler, 1985; Tubre & Collins, 
2000) samt minskad trivsel (Slattery et al, 2008). Flera av respondenterna, både chefer 
och medarbetare, uttrycker att den nya styrmodellen har inneburit en otydligare styrning 
vilket har medfört en förvirring hos de anställda. ”… men det var inget som talade om 
konkret vad det innebär” och ”… rent styrningsmässigt varit ett svart hål för mig. Det 
är min känsla. Det har varit väldigt flytande och så säger vi ’Hur ska vi göra?’. Ja, det 
måste ni själva…’ Det var liksom luddigt”, är två citat från cheferna som visar på att 
den nya styrmodellen inte varit tydlig för dem. ”Jag tycker att det tidigare i alla fall 
varit mer tydlig styrning, den tycker jag inte finns idag” och ”Nu har jag ingen koll på 
det. För mig har det blivit otydligare, en otydligare styrning helt klart”, är två citat från 
medarbetarna som påvisar en upplevd otydlighet efter att den nya styrmodellen införts. 
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5.3 Tydlighet vid inflytande 
 
För att medarbetarinflytande ska vara gynnsamt krävs det en tydlig ledningsstruktur och 
att både ledning och medarbetare förstår sina roller gällande beslut och ansvar. I annat 
fall kan förvirring och missnöje uppstå (Gibson et al, 2009). Vår studie visar på att 
anställda inom Polisen känner sig förvirrade. Detta kan tyda på att de inte förstår sina 
roller. Inom komplexa organisationer med abstrakta och komplexa uppgifter kan 
rolltydligheten lätt äventyras (Wong et al, 2007). Polisen är att betrakta som en komplex 
organisation. Kahn et al (1964) menar att rolltydligheten bland annat kan hotas av 
organisatorisk komplexitet, organisatoriska förändringar samt bristande 
chefskommunikation. Organisatorisk komplexitet innebär en hög grad av centralisering 
och måltvetydighet (House & Rizzo, 1972; Morris et al, 1979; Nicholson & Goh, 1983; 
Pandey & Wright, 2006). Cheferna upplever att medarbetarna känner att organisationen 
är ”toppstyrd” och medarbetarna ger vid intervjuerna uttryck för denna känsla, vilket 
kan tyda på en hög grad av centralisering. Polisen har gjort en stor 
organisationsförändring i samband med sammanslagningen till en myndighet och även 
implementerat en helt ny styrmodell. Detta kan ha haft en påverkan på rolltydligheten. 
Flera av respondenterna tar upp organisationsförändringar som en bidragande orsak till 
att de känner att otydlighet uppstått. 
  

Förut kände jag att det i alla fall var ganska tydligt vad vi skulle göra. 
Vi hade vår egen verksamhetsplan som vi tog fram för varje år och den 
kände jag att jag hade ganska bra koll på. Vad den innehöll och på den 
enheten där jag var vad förväntades då att vi skulle göra. Nu har jag 
ingen koll på det. För mig har det blivit otydligare, en otydligare 
styrning helt klart. (Intervjuad medarbetare) 

 
Brist på tydlig och relevant kommunikation från ledningen är också något som hotar 
rolltydligheten (House & Rizzo, 1972; Lyons, 1971). Bland cheferna framkom att de 
ansåg att det förelåg brist på tydlig och relevant kommunikation från den högre 
ledningen i samband med införandet av den nya styrmodellen. 
 

Man tycker kanske på hög nivå att ”vi har ju varit jättetydliga med att 
nu ska det byggas underifrån”. Ja, men vad innebär det? Om inte de 
längst ner har begripit vad det innebär så spelar det ingen roll hur goda 
ambitioner man har där uppe om man inte får ut någonting längst ner. 
(Intervjuad chef) 

 
Medarbetarna lyfter fram att det inte arbetas aktivt med uppföljning och återkoppling. 
”Generellt sett sker detta på arbetsledningsnivå, det sker sällan i utförarleden. 
Uppföljningen av kvalitén på ens utförda arbete har varit väldigt sporadisk - 
knapphändig och sporadisk”, säger en av dem. Även detta kan ses som en bristande 
chefskommunikation och kan således vara en orsak till att medarbetarna saknar 
rolltydlighet. He et al (2011) menar att avsaknad av rolltydlighet sannolikt är skadligt 
för organisationer eftersom det försvårar för medarbetarna att identifiera sig med 
organisationen och dess mål. ”Det jag kan sakna lite det är ju att titta på det mänskliga 
lidandet i förhållande till det vi jobbar med”, är ett citat från en av cheferna som tyder 
på detta. Detta kan resultera i att handlingar inte kommer att ligga i linje med 
organisationens strategi (Van Riel et al, 2009). Flera av cheferna påtalade denna 
problematik som uppstår när det saknas en samsyn för Polisens uppdrag. 
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5.4 Styrning och inflytande 
 
Mellan styrning och inflytande finns målstyrning där ledningen endast anger ett mål, 
och det står medarbetaren fritt att välja arbetssätt för uppnå detta mål (Merchant & 
Van der Stede, 2007). Enligt Polisens nya styrmodell ska verksamhetsplanen ange vad 
som ska uppnås, men inte hur det ska uppnås, vilket tyder på att Polisen tillämpar en 
form av målstyrning. För en framgångsrik målstyrning krävs det att ett antal kriterier 
är uppfyllda: 1) tydliga mål ska kunna anges, 2) målen behöver vara mätbara och 3) 
resultatet av olika handlingsalternativ ska vara kända (Hofstede, 1981; Ouchi, 1979). 
 
Respondenterna upplever organisationens övergripande mål som otydliga. De beskriver 
dem med ord som ”allmänt hållna” och ”luddiga”. Otydliga mål innebär svårigheter 
med att mäta både organisatorisk och individuell prestation (Chun & Rainey, 2005; 
Jung, 2011; Rainey & Jung, 2010), vilket är det andra kriteriet för att kunna tillämpa 
framgångsrik målstyrning (Hofstede, 1981; Ouchi, 1979). Respondenterna uttrycker en 
problematik med att mäta Polisens arbete på ett rättvist sätt. ”Berodde den här 
nedgången på de brottsförebyggande åtgärderna eller berodde det på någon annan 
faktor i samhället?”, är ett citat från en av cheferna som beskriver detta. Vidare säger 
respondenterna att det inte arbetas aktivt med uppföljning och återkoppling, i alla fall 
inte bland medarbetarna. ”Generellt sett sker detta på arbetsledningsnivå, det sker 
sällan i utförarleden. Uppföljningen av kvalitén på ens utförda arbete har varit väldigt 
sporadisk - knapphändig och sporadisk”, säger en av dem. Detta kan bero på att 
organisationen har otydliga mål, vilket försvårar mätbarheten av både individuell och 
organisatorisk prestation.  
 
Offentliga organisationer har länge kritiserats för att ha otydliga mål (t.ex. Allison, 
1986; Chun & Rainey, 2005; 2010; Rainey, 1993), vilket vi funnit empiriskt stöd för 
existerar hos Polisen. Problematiken med otydliga mål inom offentlig sektor kan enligt 
vissa forskare tänkas bero på bristande vinstindikatorer (Rainey, 2010), konflikter av 
politisk karaktär (Wildavsky, 1989), politisk inblandning eller konkurrerande krav från 
flera intressegrupper (Rainey, 2010; Yang & Pandey, 2009). Vår studies resultat stödjer 
den forskning som säger att otydliga mål inom offentlig sektor beror på konflikter av 
politisk karaktär och konkurrerande krav från flera intressegrupper. En av medarbetarna 
uttrycker sina upplevelser så här: ”Det finns vad medborgarna tycker, det finns vad vi 
tycker, det finns vad politikerna tycker”. 
 
I litteraturen finns en del stark kritik mot målstyrning inom offentlig sektor, och vissa 
hävdar att målstyrning inte är lämpligt att tillämpa inom offentliga organisationer 
(Rombach, 1991). Kritiken grundar sig i att organisationens komplexitet innebär att de 
övergripande målen av naturliga skäl måste brytas ned till flera mål, vilket riskerar att 
äventyra målstyrningen (Kravchuk & Schack, 1996; Rombach, 1991). Detta kan tänkas 
förklara varför respondenterna upplever målen som väldigt ”diffusa” och ”allmänt 
hållna”. Ju fler mål en medarbetare har att förhålla sig till, desto större frihet har denne 
att själv definiera sin vardag. Detta innebär i praktiken att det är lätt att göra egna 
tolkningar för sina åtaganden och således minskar styrningen mot de övergripande 
målen (Rombach, 1991). Detta är något som flera av respondenterna upplever. Denna 
upplevde problematik kan beskrivas genom följande citat: 
 

Organisationens mål är utfästa av våra politiker och de är ju dem vi ska 
jobba mot, problemet blir ju när de är så diffusa och alla har olika 
uppfattningar om vad det är som ska uppnås. Frågar du en polisman i 
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Stockholm hur han uppfattar målen så får du ett svar, och frågar du en 
polisman i Skåne så får du ett annat. (Intervjuad chef) 

 
Med stöd av vad teorin säger kan vi tolka vårt resultat som att Polisens målstyrning inte 
fungerar ändamålsenligt. Detta stärker den teori som hävdar att målstyrning inte är 
lämpligt att använda i offentliga organisationer (Rombach, 1991). 
 
Tidigare studier har visat att resultatet av otydliga mål blir att medarbetarna saknar 
riktning i sitt arbete (Buchanan 1975; Locke & Latham, 2002) och till följd av detta får 
medarbetarna svårt att känna att de har eget inflytande och betydelse för organisationens 
prestation (Buchanan, 1974). Vår studie visar att medarbetarna själva tycker att det 
är ”självklart vad man ska jobba mot”, som en av dem uttryckte det. Däremot känner 
de inte att de har något inflytande. Som tidigare nämnts gav cheferna gav uttryck för att 
det kan finnas en oöverensstämmelse för vad medarbetarna anser är viktigt och vad 
målen anger (t.ex. ”Vårt uppdrag är att serva medborgarna, det är dem vi är till för. 
Och där har vi den här kulturella krocken, när medarbetarna ska säga vad det är vi ska 
göra, ta fram aktiviteter osv”). Vad avser otydliga mål och koppling till inflytande 
säger tidigare studier att det innebär svårigheter med att öka inflytandet inom 
organisationen (Chun & Rainey, 2005; Jung, 2011; Rainey & Jung, 2010). Vidare 
menar Rombach att inflytande i offentliga organisationer står i konflikt med det faktum 
att de styrs av demokratiskt valda politiker (Rombach, 1991) 
 
5.5 Paradoxala spänningar mellan styrning och inflytande 
 
Svaren hos respondenterna, främst hos cheferna, uttrycker en upplevd konflikt mellan 
ökat inflytande och organisationens styrning i form av ökad otydlighet. Detta tyder på 
att det existerar paradoxala spänningar mellan styrning och inflytande som tas i uttryck 
genom förvirring och missnöje hos de anställda. Några har uttryckligen beskrivit detta 
paradoxala förhållande: 
 

Man eftersträvar ju någon form av enhetlighet. Alltså man saknar att det 
finns en tydlig styrning, Det har spretat för mycket tidigare. Problemet 
när man då ska ’städa upp’ det, det blir ju att man upplever det som 
toppstyrning. Om man nationellt kommer fram till att ’nu ska vi jobba åt 
det här hållet’, då blir ju det ett sätt att toppstyra, eller det uppfattas 
som en form av toppstyrning. Men å andra sidan, hur ska man få 
enhetlighet om man inte styr organisationen uppifrån? (Intervjuad chef) 
 

Intentionen med den nya styrmodellen var ju att ge både medarbetare 
och medborgare ökat inflytande, men det blir ju problem när alla ska 
vara med och tycka till. Det blir som att tillverka ett papper. I slutändan 
blir det ju ändå ledningen som bestämmer vad som är prioriterat att 
jobba med. Jag, och flera med mig, upplever att just nu är 
organisationen väldigt toppstyrd. (Intervjuad medarbetare) 

 
För den enskilda medarbetaren kan inflytande således leda till negativa effekter (Gibson 
et al, 2009; Gilbert & Sutherland, 2013). Även på politisk nivå kan inflytande vara 
förenat med problem (Aram, 1989). Aram lyfter fram det problem som uppstår ur ett 
samhällsperspektiv när olika aktörer som är beroende av varandra strävar åt olika håll, 
vilket kan resultera i motstridiga intressen mellan individen och kollektivet (ibid.). Inom 
en offentlig organisation som Polisen kan detta problem tolkas som att enskilda 
medborgare, medarbetares eller chefers intressen står i kontrast till de politiska målen. 



 29 

Ökat inflytande kan således främja spänningar mellan enskilda värderingar och 
organisatoriska krav (Aram, 1989), vilket betyder att paradoxen mellan styrning och 
inflytande förvärras. I vår empiri tar sig detta i uttryck genom följande citat från 
cheferna: ”Så en del av det medarbetarna kommer fram till kan säkert kollidera med det 
som vi nu tar fram, eller det vi ska jobba mot ur ett nationellt perspektiv”, säger en av 
dem. ”Vårt uppdrag är att serva medborgarna, det är dem vi är till för. Och där har vi 
den här kulturella krocken, när medarbetarna ska säga vad det är vi ska göra, ta fram 
aktiviteter osv”, säger en annan. ”Kan vi skapa lite större trygghet hos våra 
uppdragsgivare, men kanske lite på bekostnad av det vi själva, internt i vår 
organisation, egentligen skulle vilja göra. Så kanske det är det som våra yttersta 
uppdragsgivare i form av politikerna faktiskt vill ha ut av oss”, säger ytterligare en. 
Dessa utsagor visar på det dilemma flera av cheferna upplever som en följd av ökat 
inflytande. Även medarbetarna gav uttryck för de spänningar som kan uppstå till följd 
av ökat inflytande: 
 

Det finns vad medborgarna tycker, det finns vad vi tycker, det finns vad 
politikerna tycker. Cheferna också kan tycka någonting i viss mån också. 
Det ska ju ändå se bra ut, man vill ju kunna visa resultat också. Då finns 
det kanske en risk att man gör grejer där det blir ett konkret resultat. 
Det vill man ju visa upp som chef. Då kanske man fokuserar på sådant 
som är mer lätt att lösa. (Intervjuad medarbetare) 

 
5.6 Att mildra spänningarna som uppstår av paradoxen  
 
Styrning och inflytande kan ses som två skilda ledningsstrategier och som två 
motsägelsefulla element. För Polisen är det av vikt att försöka mildra de paradoxala 
spänningar som uppstår mellan dessa två element. Forskare hävdar att inflytande och 
kontroll, som är en del av styrning, tillsammans kan vara ovärderligt för att optimera 
organisationens prestation (Dewettinck & Buyens, 2006). Däremot saknas entydiga 
studier på huruvida det är möjligt att hantera dessa två ledningsstrategier (Dewettinck & 
Buyens, 2006; Haas, 2010). Enligt Serretta et al (2009) kan paradoxer inte lösas utan 
bara hanteras. Lusher & Lewis (2008) anser att cheferna ska anta en "paradoxlins" för 
att förstå de motsägelsefulla ledningskraven.  
 
5.6.1 Situationsanpassad styrning 
 
Enligt den situationsbaserade teorin är organisationer är olika och verkar i olika miljöer 
(Burns & Stalker, 1961; Lawrence & Lorsch, 1967; Macintosh & Quattrone, 2010; 
Thompson, 1967). Situationen avgör hur organisationen bör organiseras och styras med 
hänsyn till den osäkerhet som finns i organisationens omgivning (ibid.). Polisen består 
av flera olika verksamheter och respondenterna berättar att arbetet kan vara mer eller 
mindre styrt och kontrollerat beroende på vilken tjänst och vilka arbetsuppgifter man 
har. Den nya styrmodellen omfattar hela organisationen och en del kritik framkom 
under våra intervjuer: 
 

Sen kan man tycka att det är orimligt att alla ska ha inflytande. Och det 
är inte heller realistiskt. Ta ett exempel, brottsutredarna som besitter 
olika specialkompetenser måste ju ha stort inflytande för att kunna lösa 
brott. Medan en pass- eller vapenhandläggare bör jobba mer mot 
rutiner för att det ska fungera. Om de gör som de vill så kan de ju bli 
hur rörigt som helst. (Intervjuad medarbetare) 
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Enligt Hofstede (1981) och Ouchi (1979) lämpar sig inte målstyrning i alla situationer. 
För att målstyrning ska kunna användas krävs, förutom tydliga mål, kunskap om hur 
olika handlingsalternativ påverkar det slutliga resultatet och även möjlighet mäta 
resultatet. Från empirin går det att utläsa att flera av respondenterna anser att Polisens 
verksamhet främst styrs av vad som sker i omgivningen och inte mot specifika mål. ”Vi 
jobbar ju inte så målstyrt det är mer problemstyrt”, som en av cheferna säger vilket 
påvisar detta. 
 
Enligt Goold och Quinn (1990) är Ouchis arbete snarare konceptuellt än empiriskt. De 
hävdar istället att organisationens styrning bör baseras på vilken miljö organisationen 
befinner sig i och styrning behöver utformas för att ta hänsyn till de specifika 
omständigheter som varje organisation står inför. Respondenterna säger att Polisen är en 
organisation som behöver vara flexibel för att kunna hantera oförutsedda situationer. 
”Det kommer alltid ad-hoc händelser under resans gång”, som en av cheferna säger. 
Polisen är alltså en organisation som måste vara anpassningsbar eftersom dess miljö är 
föränderlig. Stark styrning och kontroll kan medföra problem med anpassningsförmåga 
i organisationer som står inför stor osäkerhet eller kräver mycket flexibla och 
opportunistiska strategier (Goold & Quinn, 1990). Chefer i organisationer som står inför 
turbulenta och snabbt föränderliga miljöer kan därför få mindre nytta av styrning och 
kontroll än chefer i mer stabila organisationer (Lawrence & Lorsch, 1967). Polisens 
verksamheter innehar en varierad grad av stabilitet. Därför krävs också att medarbetarna 
styrs mer eller mindre tydligt. 
 
5.6.2 Vikten av tydlighet 
 
Flera av respondenterna upplever en låg grad av rolltydlighet, vilket leder till 
svårigheter med att identifiera sig med organisationen och dess mål. Även 
måltydligheten upplevs som låg bland majoriteten av respondenterna. Den låga 
måltydligheten tas i uttryck genom att målen tolkas olika inom organisationen. Den låga 
graden av både roll- och måltydlighet har visat sig undergräva de politiska målen hos 
Polisen. Detta ligger även i linje med den teori som säger att tydlighet är viktigt för att 
kunna ge medarbetare ökat inflytande. Enligt Wageman (1995) måste ledningen vara 
ansvarig för att utforma mål samt skapa ramar och strukturer för att sedan ge 
medarbetarna inflytande inom dessa ramar. Vår studie tyder på att dessa ramar och 
strukturer saknas inom Polisen. 
 
Aram (1989) belyser paradoxen av de spänningar mellan sociala system som är 
ömsesidigt beroende av varandra. Aram menar att samhällets olika aktörer, ur ett 
bredare perspektiv, behöver förstå hur kollektivet kan gynnas genom att de samverkar 
med varandra. Individer agerar i tron om att de agerar rationellt som på kort sikt kan 
leda till framgång för dessa individer eller organisationer (ibid.). På lång sikt däremot 
drabbas samhället i stort negativt och då även de enskilda enheterna (ibid.). Detta 
medför att politiska mål undergrävs av enskildas handlingar (ibid.).  
 
För att mildra paradoxen behöver politiska intressen omfamnas inom organisationer 
(Olson, 1982) och att det är ledningens roll att detta realiseras (Aram, 1989). Aram 
menar att organisatoriska och politiska ledare måste förstå betydelsen av att enskilda 
enheter och den enade massan integrerar. Ett misstag många ledare gör är att de 
förutsätter att individer och grupper tillhör kulturella sammanhang där värderingar, 
normer och åsikter är bestående (ibid.). Forskning tyder på att människor är sociala 
varelser som av naturen är mottagliga för extern påverkan och således är även den 
inneboende kulturen formbar (ibid.). Aram föreslår att ledare bör utbildas i att främja 
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integrering mellan individen och kollektivet som en självklar del i deras 
ansvarsområden. Vidare anser Aram att forskningen behöver fortsätta att fokusera på 
konsekvenserna av motstridiga intressen i sociala processer. Detta för att hitta sätt att 
reducera dessa spänningar för att på så sätt mildra paradoxen (ibid.).  
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6. SLUTSATSER 
 
Syftet med examensarbetet är att öka kunskapen om hur styrning och inflytande kan ge 
upphov till spänningar. I detta kapitel redogörs för examensarbetets slutsatser. 
 
6.1 Syftets realiserande 
 
Examensarbetets syfte är att öka kunskapen om hur styrning och inflytande kan ge 
upphov till spänningar. För att realisera syftet har följande forskningsfråga ställts: 
 
”Hur påverkas styrningen av att inflytandet ökar?” 
 
För att besvara forskningsfrågan har begreppen styrning, inflytande och tydlighet 
konceptualiserats. Vår empiriska undersökning visar att ökat inflytandet inom Polisen 
resulterar i att anställda upplever en otydligare styrning. Vårt resultat visar att både mål 
och roller upplevs som otydliga hos både chefer och medarbetare inom Polisen. Detta 
visar sig genom att cheferna känner sig förvirrade och medarbetarna känner sig 
missnöjda. Spänningarna som ger upphov till paradoxen består i huvudsak av skilda 
uppfattningar kring organisatoriska mål samt motstridiga intressen. Resultatet av detta 
blir att organisationens övergripande, politiska, mål riskerar att undergrävas. 
 

De är ju oftast väldigt luddiga. Det är inget konstigt med de grejerna 
som kommer uppifrån. Det jag kan sakna lite det är ju att titta på det 
mänskliga lidandet i förhållande till det vi jobbar med. Det är inte fel att 
lägga tid på cyklister för att folk stör sig på det, men är de det största 
problemet? (Intervjuad chef om Polisens övergripande mål.) 

 
Studien stärker den tidigare forskning som visat att målstyrning inom offentliga 
organisationer inte fungerar ändamålsenligt (t.ex. Rombach, 1991). Enligt teorin är 
tydliga mål en grundförutsättning för en fungerande målstyrning. Även resultaten av 
olika handlingsalternativ behöver vara kända och måluppfyllelse ska gå att mätas. Både 
chefer och medarbetare upplever Polisens mål som otydliga, vilket leder till skilda 
uppfattningar om vad organisationen försöker uppnå. Vidare medför otydliga mål 
svårigheter med att mäta måluppfyllelse på ett rättvisande sätt. Respondenterna säger att 
Polisen generellt är dåliga på att följa upp resultatet med sina medarbetare. Bristande 
uppföljning kan antas vara en logisk konsekvens av otydliga mål. Även olika 
handlingsalternativ för att uppnå målen tenderar att vara okända inom Polisen. Detta 
sammantaget visar att Polisens form av målstyrning, som bygger på inflytande, inte 
fungerar ändamålsenligt. Inom Polisen ryms ett stort antal verksamheter därför även en 
stor variation av arbetsuppgifter. Allt ifrån rutinärenden till mycket komplexa 
utredningar. Målstyrning med starkt inflytande är inte lämpligt för exempelvis 
rutinärenden och dessa arbetsuppgifter kan inte lösas genom medarbetar- och 
medborgardialog. 
 
För att inflytande ska ge de positiva effekter som enligt teorin sannolikt blir en följd av 
ökat inflytande, så som ökat engagemang, ökad trivsel och identifiering med 
organisationens mål, krävs tydliga mål och ramar. Eftersom detta saknas inom Polisen 
leder ökat inflytande istället till ökad otydlighet vad avser anställdas roller och 
förståelse för organisatoriska mål. Bristande rolltydlighet innebär svårigheter för den 
anställde att identifiera sig med organisationen och dess mål. Otydliga roller och mål, i 
kombination med ökat inflytande, kan således förklara de paradoxala spänningarna 
mellan styrning å ena sidan och inflytande å andra sidan. Resultatet av studien pekar 
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även på att medborgare, medarbetare och chefer har motstridiga intressen som kan stå i 
kontrast med organisatoriska, politiska, mål. Även detta gör att ökat inflytande riskerar 
att förvärra paradoxen. 
 

Det finns vad medborgarna tycker, det finns vad vi tycker, det finns vad 
politikerna tycker. Cheferna också kan tycka någonting i viss mån också. 
Det ska ju ändå se bra ut, man vill ju kunna visa resultat också. Då finns 
det kanske en risk att man gör grejer där det blir ett konkret resultat. 
Det vill man ju visa upp som chef. Då kanske man fokuserar på sådant 
som är mer lätt att lösa. (Intervjuad medarbetare om motstridiga 
intressen inom Polisen.) 

 
Vi har kommit fram till ett antal förslag för att mildra spänningarna som uppstått mellan 
styrning och inflytande. Sammantaget tyder studiens resultat på att Polisens styrning 
behöver genomlysas för att de paradoxala spänningarna ska kunna hanteras. Mer 
konkret så behöver Polisen komma tillrätta med den målstyrning som vår empiriska 
undersökning visar inte fungerar ändamålsenligt. Svårigheter med målstyrning inom 
offentliga organisationer kan tyda på att andra styrningsalternativ kan vara att föredra. 
Oavsett styrform så behöver graden av rolltydlighet och förståelse för de politiska 
målen öka för att minska förvirring och missnöje hos de anställda. Tydliga mål och 
ramar behöver alltså tydliggöras innan ledningen släpper in inflytande från 
medarbetarna. Vidare behöver Polisens ledning rikta större uppmärksamhet och 
fokusering på att de politiskt utfästa målen omfamnas på ett tydligare sätt. Detta för att 
motverka förekomsten av motstridiga intressen. För att uppnå detta bör ledare och 
chefer tränas i att främja integrering mellan enskilda medarbetare och organisationen 
som helhet. På så sätt skulle de kulturella spänningarna kunna upplösas och 
organisationen skulle kunna genomsyras av samsyn och enighet avseende uppdrag och 
mål.  
 
Vidare stärker studiens resultat tidigare forskning som visar att graden av inflytande bör 
anpassas efter verksamhetens art och organisationens miljö (t.ex. Ouchi, 1979; Goold & 
Quinn, 1990). Polisen består av flera verksamheter som verkar i olika miljöer och med 
skilda arbetsuppgifter. Tidigare studier har visat att mer avancerade arbetsuppgifter 
behöver en högre grad av inflytande än arbetsuppgifter av mer rutinbaserad karaktär. 
Inflytande kan således ge upphov till en ineffektiv verksamhet om det ges vid fel 
situation.  
 

Sen kan man tycka att det är orimligt att alla ska ha inflytande. Och det 
är inte heller realistiskt. Ta ett exempel, brottsutredarna som besitter 
olika specialkompetenser måste ju ha stort inflytande för att kunna lösa 
brott. Medan en pass- eller vapenhandläggare bör jobba mer mot 
rutiner för att det ska fungera. Om de gör som de vill så kan de ju bli 
hur rörigt som helst. (Intervjuad medarbetare om inflytande i olika 
verksamheter inom Polisen.) 
 

Den gemensamma styrmodellen som bygger på inflytande i samtliga verksamheter bör 
därför ses över. Polisen rymmer en stor variation av verksamheter. En enad styrmodell 
för en komplex organisation som Polisen blir problematiskt. Genom att anpassa 
styrningen efter de olika verksamheterna skulle även organisationen kunna bli 
effektivare och dess måluppfyllelse ökas.  
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6.2 Diskussion av resultaten 
 
Resultaten behöver förstås utifrån kontexten av en stor offentlig organisation. Om 
undersökningen istället genomfördes i en liten organisation, med hög mognad där 
anställda självständigt kan uppnå mål, skulle resultatet sannolikt vara ett annat. Som 
tidigare nämnts är Polisen en komplex organisation som rymmer ett stort antal 
verksamheter av olika karaktär.  
 
En intressant punkt som väcker frågor hos oss är att samtliga medarbetarna uttrycker att 
styrningen blivit otydligare efter att den nya styrmodellen, som baseras på inflytande, 
införts. Samtidigt upplever inte att de getts ökat inflytande eftersom de anser att det i 
slutändan ändå är chefen som bestämmer. Cheferna å andra sidan menar att de arbetat 
aktivt med att öka medarbetarnas inflytande. Cheferna medger dock att det kan vara 
svårt att göra alla nöjda. En tänkbar förklaring till varför medarbetarna upplever 
styrningen som otydligare och även att de saknar inflytande kan vara att den enskilde 
medarbetaren inte ser sitt eget inflytande eftersom det även är ett resultat av andras 
inflytande. Det skulle kunna förklara varför ökat inflytande istället lett till missnöjdhet 
istället för de positiva effekter som enligt teorin sannolikt är en följd av inflytande. 
 
Vidare kan studiens tillförlitlighet ses i ljuset av den kontext studien har genomförts. En 
svaghet för resultaten i vår studie skulle kunna vara den organisationsförändring som 
genomförts parallellt med införandet av den nya styrmodellen. Det kan tänkas att 
respondenternas svar omedvetet kan ha färgats av deras känslor inför, och under, den 
omorganisering Polisen har genomgått.  
 
6.3 Examensarbetets bidrag 
 
Vår studie visar att det föreligger ett paradoxalt förhållande mellan styrning och 
inflytande inom Polisen. Det kan därför antas att detta paradoxala förhållande även 
finns inom andra offentliga organisationer. Vår studie bidrar därför till att 
uppmärksamma problemet i övriga offentliga organisationer. Ur medborgarnas 
perspektiv är det viktigt att skattemedel används på ett så effektivt sätt som möjligt. 
Medborgaren förväntar sig att medel hanteras på ett ansvarsfullt sätt och att deras 
intressen tillvaratas i offentliga verksamheter. För att kunna uppnå detta krävs det att 
offentliga organisationer tillämpar en styrning som skapar effektivitet och som bidrar 
till måluppfyllelse. För de flesta är inflytande ett positivt betingat begrepp, men under 
fel förutsättningar kan det leda till negativa konsekvenser på både individ- och 
samhällsnivå.  
 
Inflytande i samtliga verksamheter inom en komplex organisation är inte optimalt. 
Tidigare studier har visat sig att behovet av inflytande varierar beroende på olika 
situationsfaktorer. Det bör därför göras en noga avvägning för hur eventuellt inflytande 
på en lägre organisatorisk nivå ska se ut. Detta för styrningen ska vara gynnsamt ur 
både ett organisatoriskt perspektiv, men även ur ett samhällsperspektiv. Alltså att 
minimera risken för att de övergripande, politiska, målen undergrävs.  
 
Studiens viktigaste bidrag är att det är av största betydelse att det finns tydliga mål och 
ramar innan ledningen ger medarbetarna inflytande. Ledningen måste vara ansvarig för 
att detta tydliggörs. Detta gäller oavsett om de olika verksamheterna inom en 
organisation kräver mer eller mindre inflytande. Studien visar även att det är viktigt att 
graden av inflytande anpassas till den specifika verksamhetens karaktär där både 
verksamhetens miljö och anställdas arbetsuppgifter bör tas i beaktande. 
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6.4 Förslag till vidare studier 
 
Det behövs fortsatt forskning, förslagsvis inom andra offentliga organisationer, för att 
stärka förekomsten av det paradoxala förhållandet mellan styrning och inflytande. Nya 
infallsvinklar på problemet och praktiska implikationer för att reducera spänningarna 
som ger upphov till paradoxen skulle då kunna finnas. Denna studie genomfördes inom 
en offentlig organisation som kännetecknas av komplexitet och som verkar i en 
dynamisk omvärld. Det vore intressant att studera om detta paradoxala förhållande även 
existerar inom mindre organisationer med mindre varierande verksamheter. På så sätt 
skulle ökad kunskap om orsakerna till varför spänningar uppstår kunna erhållas. Vidare 
utgick denna studie från en kvalitativ undersökningsstrategi där avsikten inte var att 
generalisera utan istället belysa ett specifikt fenomen. Det kan tänkas vara intressant att, 
genom en kvantitativ undersökning, studera hur inflytande används inom organisationer 
med avseende på styrning. Detta skulle kunna urskilja eventuella skillnader i 
upplevelser mellan anställda på olika hierarkiska nivåer. På så sätt skulle en mer 
generaliserad bild kunna erhållas.  
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BILAGA 1, INTERVJUGUIDE 
 

• Vad skulle du säga styr Polisens arbete? 
• Hur upplever du organisationens övergripande mål? 
• Hur har ni gått tillväga vid framtagande av delmål/aktivitetsplanering? 
• På vilket sätt sker mätning och uppföljning av mål? 
• Hur belönas måluppfyllelse? 
• På vilket sätt har inflytandet över organisationens styrning ökat? Ge gärna 

konkreta exempel! 
• Hur skulle du med egna ord beskriva att det ökade inflytandet har påverkat 

medarbetarna? Ge gärna konkreta exempel! 
• På vilket sätt är styrningen tydlig för dig? 


