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Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar den största omorganiseringen inom Polisen sedan 1965. De tidigare 

21 polismyndigheterna har nu blivit en. Syftet med denna studie är att undersöka hur den 

interna kommunikationen kring Polisens omorganisering utformats, uppfattats och mottagits. 

Denna studie ämnar besvara följande frågeställningar: Hur har den interna 

förändringskommunikationen utformats i Uppsala? och Hur har kommunikationen uppfattats 

och mottagits av ledning och medarbetare i Uppsala? För att besvara dessa frågor har det 

utförts en fallstudie som inkluderar sex intervjuer. Urvalet av intervjupersoner består av en 

person från kommunikationsavdelningen,  två chefer, och fyra medarbetare inom Polisen i 

region Mitt och Uppsala. Resultaten från intervjuerna har analyserats utifrån Clampitt, 

DeKoch och Cashmans kommunikationsstrategier, Förändringshjulet, teorier om 

meningsskapande, samt utifrån begreppen osäkerhet och seriereproduktionsfel. De resultat 

som framkommit av denna studie är att den interna förändringskommunikationen har 

utformats med utgångspunkt i organisationens chefer. Informationen har transporterats genom 

olika chefsled innan den nått den enskilde medarbetaren och cheferna har uppfattningen att 

det är viktigt att bibehålla en röd tråd i informationen. Cheferna har även uppfattningen att det 

är viktigt att medarbetare förstår innehållet i det som kommuniceras. Medarbetarna har både 

positiva och negativa uppfattningar av förändringskommunikationens utformning och innehåll 

medan cheferna enbart har positiva. En slutsats som dragits utifrån studiens analys är att 

kommunikationens utformning delvis grundat sig i en lyhördhet mot medarbetarna och att 

meningsskapande legat i fokus.  

 

Nyckelord: Kommunikation, förändringskommunikation, strategisk kommunikation, 

meningsskapande. 

  



Abstract 

The previously 21 Swedish police departments have merged into one united police authority 

divided into 7 regions. This is the biggest reorganisation within the police since 1965. 

Communication plays a critical role when it comes to the implementation of planned changes, 

and the reorganization of the Police requires well structured communication strategies. 

 

This study aims to investigate how the internal change communication regarding the 

reorganization of the Police authority has been designed and perceived by managers and 

employees within the Police in region Mitt and Uppsala. For this purpose, two research 

questions have been formulated: How has the internal change communication been designed 

in Uppsala? and How has the communication been perceived by management and employees 

in Uppsala? 

 

Six interviews have been executed with a strategic communicator, two managers and four 

employees within the Police in region Mitt and Uppsala. The empirical results have been 

analyzed in the light of Clampitt, DeKoch and Cashman’s communication strategies, The 

Change Weel, theories about sensemaking and the terms uncertainty and serial reproduction 

errors. 

  

The study shows that the internal change communication has been designed partly with a 

focus on the organization’s managers. The change communication has also been designed 

with a responsiveness towards the employees. The importance of making sense of information 

has also been accentuated. The employees that were interviewed for this study have both 

positive and negative perceptions of the change communication while the managers only have 

positive perceptions. 

 

Key words: communication, change communication, strategic communication, sensemaking 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel ges först en introduktion till ämnet som studeras följt av en 

presentation av studiens problem, syfte och frågeställningar. Därefter redogörs det för 

tidigare forskning på området.  En sammanfattning av studiens tillvägagångsätt, samt 

definitioner av centrala begrepp följer därpå. Kapitlet avslutas med en redogörelse för hur 

resten av uppsatsen är disponerad. 

1.1 Introduktion 

För både ideella, privata och offentliga organisationer är kommunikation en förutsättning för 

att organisationen ska kunna fungera. Kommunikationens betydelse har ofta rankats för lågt 

av företagsledare. Kommunikation har tidigare ansetts vara självgående, men har de senaste 

åren stigit i rang. Vid en förändring blir kommunikationen ännu viktigare (Johansson & Heide 

2008, 7). Det är genom kommunikation som en förändring kan ske (Ibid, 8).  

 

Den 1 januari 2015 slogs de tidigare 21 polismyndigheterna - motsvarande de 21 länen 

(Polismyndigheten 2015) - samman till en enad polismyndighet (Polissamordningen 2015a). 

“Den nya Polismyndigheten” är istället indelad i sju polisregioner: region Bergslagen, region 

Mitt, region Nord, region Stockholm, region Syd, region Väst och region Öst (Polisen 2015a). 

Detta är den största omorganiseringen inom Polisen sedan 1965 (Lindqvist 2015). Det är 

dessutom en förändring som berör Sveriges största myndighet (Statskontoret 2015, 60), en 

myndighet som hela landets befolkning kommer i kontakt med. 

 

Det finns mycket litteratur som behandlar förändringar i organisationer, men 

kommunikationsaspekterna har inte varit huvudfokus. Ett traditionellt synsätt där 

kommunikation anses vara till för att sprida information har varit framträdande  (Johansson & 

Heide 2008, 8).  Flera forskare menar dock att kommunikationen är avgörande för effektiv 

implementering av organisationsförändringar (DiFonzo and Bordia 1998; Lewis and Seibold 

1998; Schweiger and Denisi 1991 se Elving 2005, 129). Vad gäller organisationsförändringar 

uppgår statistisken för implementeringsförsök som misslyckas med att leverera det som 

utlovats till 80 % (Knodel 2004, se Lewis 2011, 24). Då kommunikation har en kritisk roll vid 

implementering av planerad förändring kräver en omfattande omorganisering av en statlig 

myndighet välstrukturerade kommunikationsstrategier. 
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1.2 Problemformulering 

Ett fenomen som är genomgående inom fältet förändringskommunikation är att planerade 

förändringar ofta misslyckas (se t.ex. International Communication Association, 2012; Lewis, 

Richardson & Hamel, 2003; Elving, 2005). Att kommunikation har en kritisk roll när det 

kommer till implementering av planerad förändring är också allmänt känt inom 

forskningsfältet (Lewis, Richardson & Hamel 2003, 404). Det tas sällan hänsyn till att 

inkludera intressenter i hur de kan bli uppriktigt engagerade i förändringen, trots att de ofta 

har en värdefull roll. Det antas ofta att intressenters reaktioner på ett förändringsförsök beror 

på individuella orsaker som till exempel känslosamma reaktioner, eller att de inte har förstått 

implementerarnas kommunikation. Sociala aspekter av meningsskapande förbises därför ofta 

(Lewis 2011, 4). Genom att se intressenter som oberoende individer som förstår en förändring 

genom det som implementerare säger förbises det faktum att intressenter påverkar varandras 

meningsskapande (Ibid, 5). Det är med detta som bakgrund intressant att studera den interna 

förändringskommunikationen rörande Polisens omorganisering. 

 

I mycket av den tidigare forskningen om intern förändringskommunikation i organisationer 

ligger fokus på antingen ledningen eller övriga anställda. Därför finns ett behov av mer 

holistiska studier av området som innefattar både ett lednings- och ett medarbetarperspektiv. 

Lewis (2011) och Johansson & Heide (2008) har gått mot ett mer modernt synsätt på 

förändringskommunikation där alla intressenter som berörs av en förändring inkluderas. I 

linje med detta synsätt lägger denna studie fokus på såväl ledning som medarbetare och bidrar 

på så sätt till att utveckla forskningsfältet genom att belysa en större bredd av 

förändringskommunikation. Att inkludera båda parter möjliggör också för jämförelser mellan 

ledningens och medarbetarnas uppfattningar av förändringskommunikationen samt att studera 

deras respektive meningsskapande processer.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur den interna förändringskommunikationen kring 

Polisens omorganisering utformats, uppfattats och mottagits. För att utröna detta ämnar 

studien undersöka och kartlägga hur den interna förändringskommunikationen uppfattats och 

mottagits av ledning och medarbetare inom Polisen i region Mitt, med fokus på regionens 

huvudort Uppsala. Studien ämnar också undersöka hur den interna 
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förändringskommunikationen utformats i Uppsala. För detta ändamål har följande 

frågeställningar utformats: 

● Hur har den interna förändringskommunikationen utformats i Uppsala?  

● Hur har kommunikationen uppfattats och mottagits av ledning och medarbetare i  

Uppsala? 

1.4 Områdesidentifiering 

Denna studie tillhör forskningsfältet strategisk kommunikation med inriktning 

förändringskommunikation. Enligt Thomas & Stephens (2015) finns det inte en entydig 

beskrivning av strategisk kommunikation. Argenti, Howell, och Beck (2005, se Thomas & 

Stephens 2015, 4) menar att strategisk kommunikation är allierad med företagets 

övergripande strategi i syfte att förbättra dess strategiska position. Hallahan et al. (2007 se, 

Thomas & Stephens 2015, 4) beskriver strategisk kommunikation som “en organisations 

målmedvetna användning av kommunikation för att uppfylla sitt uppdrag” (Ibid). Enligt 

Monstad (2008, 161) har strategisk kommunikation en viktig roll dels för om en förändring 

blir lyckad, och dels för hur den utförs.  

 

Studien angränsar också till forskningsfältet organisationskommunikation då den studerar 

kommunikationen i en organisation. Organisationskommunikation inkluderar ämnen som 

kommunikationsvetenskap, företagsekonomi och organisationssociologi och är därför ett 

omfångsrikt område (Heide, Johansson & Simonsson, 2005 se von Platen 2006, 26). 

Organisationskommunikation handlar om meddelanden, symboler, media, relationer, 

interaktioner, nätverk och bredare aspekter inom en organisation så som ett företag, religiösa 

institutioner, myndigheter eller liknande (Johansson 2007, 93). Forskare inom 

organisationskommunikation studerar oftast intern formell kommunikation medan extern 

formell kommunikation studeras av forskare inom public relations (Ibid, 94). Johansson 

(2007, 95) menar att det inte finns behov av en sådan uppdelning i Sverige. I linje med 

Johansson anser von Platen (2006, 26) att eftersom intern kommunikation idag sträcker sig 

utanför det interna, och den externa kommunikationen kan nås av interna mottagare så är 

denna uppdelning mellan intern och extern kommunikation inte längre användbar. På grund 

av detta är det bättre med en definition av organisationskommunikation där både intern och 

extern kommunikation inkluderas (Dalfelt, Heide & Simonsson, 2001 se von Platen 2006, 

26). Skillnaden mellan strategisk kommunikation och organisationskommunikation kan därför 

anses vara att kommunikationen är av mer allmän bemärkelse vad gäller 
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organisationskommunikation, och att kommunikationen är mer målinriktad när det kommer 

till strategisk kommunikation. Då studien behandlar kommunikation där tydliga mål finns 

uppsatta för vad som ska uppnås, i detta fall under en förändring, hamnar studien inom ramen 

för strategisk kommunikation. 

1.5 Tidigare forskning 

Ett välkänt namn inom forskningsfältet förändringskommunikation är Laurie. K. Lewis. 

Hennes texter har blivit klassiska exempel som ofta citeras av forskare inom fältet (se t.ex 

Elving 2005; Timmerman, 2003; Torppa & Smith 2011). Lewis (2011) argumenterar för att 

“implementering av förändring är en kommunikativ och social process” (Ibid, 281)  och att 

”meningsskapande som sker genom interaktion bland intressenter har stor del i hur 

förändringens utfall blir” (Ibid). 

 

Två andra forskare inom detta fält är Ford och Ford. De argumenterar för att en bidragande 

faktor till misslyckade planerade förändringar är “misslyckande med att skapa en delad 

förståelse bland deltagare för att skapa ett tydligt budskap av villkor för tillfredsställelse för 

förändringen” (Ford & Ford 1995, se Lewis 2000, 142). Vidare beskrivs i en rapport av 

International Communication Association (2015, 2) att Ford & Ford argumenterar för att “... 

medvetenheten inom kommunikationen av förändring är vad som skiljer en lyckad förändring 

från en som är genomsyrad av motstånd och osäkerhet” (Ford & Ford 1995, se Ibid). 

 

Även Lewis & Seibold citeras ofta inom fältet. Johansson & Heide (2008a, 289) skriver att  

Lewis & Seibold (1998, se Ibid) dragit slutsatsen att forskning inom 

förändringsimplementering är i behov av ett kommunikationsperspektiv då detta skulle öka 

förståelsen för implementeringsaktiviteter. Lewis & Seibold (Ibid) argumenterar också för att 

implementering av en planerad organisationsförändring bör ses som ett 

kommunikationsrelaterat fenomen.  

1.5.1 Kommunikation är inte den enda faktorn 

Enligt Elving (2005, 135) är kommunikation inte den enda faktorn för om en organisatorisk 

förändring blir lyckad eller inte. Konstruktionen av förändringen och strategiska beslut som 

tas inom den är förstadier till effektiva förändringar (Ibid).  
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Vidare har problemet med förändringsmotstånd fått mycket uppmärksamhet inom fältet 

förändringskommunikation. Elving (2005, 131) menar att ineffektiva 

organisationsförändringar har höga nivåer av motstånd. Lewis (2011, 190) anser att motstånd 

ofta ses som anledning till misslyckade förändringsförsök.  

 

Dock råder skilda meningar om hur motstånd som begrepp inom förändringskommunikation 

bör tolkas. Motstånd handlar enligt von Platen (2006, 40) inte om illvilja. Motstånd eller 

ifrågasättande av en förändring kan istället spegla den tid det tar för en individ att anpassa sig 

till en ny arbetssituation utifrån dennes referensramar och på så sätt ge den mening (Isabella 

1990, se Ibid). von Platen (2006, 40) skriver att Dent och Goldberg (1999, se Ibid) menar att 

begreppet motstånd förlorat sin rätta innebörd som dess skapare Kurt Lewin hade som avsikt. 

“Lewin uppfattade motstånd som ett problem i organisationen såsom system” (von Platen 

2006, 40) och därför inbegriper motstånd samtliga organisationsmedlemmar. Motstånd som 

term har med åren konkretiserats i förhållandet anställda mot ledning. Chefer blir irriterade i 

sina försök att ändra de anställda. Det egentliga problemet återfinns dock i själva systemet och 

därför bidrar detta till att en förändring planeras och implementeras felaktigt. När 

förändringen inte får det resultat som förväntats beskylls medarbetares bristande kapacitet till 

förändring. Dock ligger detta motstånd inte hos medarbetare utan i systemet (Ibid). 

 

Quirke (1995, se Ibid 41) menar att “en anledning till att människor är skeptiska till en 

förändring kan vara vetskapen om att den faktiskt inte är bra för organisationen” (von Platen 

2006, 41). Medarbetare kan ha uppfattat målet med en förändring men trots det inte anse att 

den är positiv (Ibid). von Platen (Ibid) menar att det finns en missvisande bild av 

förändringsmotstånd och anser att den bör uppmärksammas och elimineras. Hon menar att 

organisationsmedlemmar inte är emot förändring i sig utan att hur förändringar implementeras 

snarare är det bakomliggande problemet (Ibid). Ett vanligt antagande är dock att effektiv 

kommunikation kan motverka motstånd till en förändring inom en organisation och att det 

leder till en ökad acceptans för förändring (Johansson & Heide 2008a, 292).  

1.5.2 Organisations- och kommunikationsklimat 

Organisationsklimat är den stämning som finns på arbetsplatsen i form av normer, känslor, 

och attityder, och det är medarbetarna som skapar och tolkar denna interna miljö (Cepaite, 

2008, 56). Detta är även kopplat till en organisations kultur. De värderingar som finns inom 

en organisation och hur det kommuniceras kollegor emellan är exempel på hur man kan 
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identifiera en organisations kultur (Miller 2012, 84). I de organisationer där idéer framförs, får 

möjlighet att utvecklas och genomföras råder en god miljö och organisationen sägs ha en bra 

förändringsbenägenhet. Upplevelser, attityder och värderingar påverkar 

förändringsbenägenheten (Cepaite, 2008, 56). Hur man kommunicerar och arbetar påverkas 

av organisationens klimat (Ibid, 55). Kommunikationsklimat är det interna utbytet av 

information mellan chefer och medarbetare genom informell och formell 

organisationskommunikation (Cornelissen 2014, 171).  Ett öppet kommunikationsklimat råder 

då information flödar fritt mellan grupper, individer och avdelningar. Ett stängt 

kommunikationsklimat råder istället om informationen inte flödar fritt utan är blockerad (Ibid, 

172). Om organisationens klimat är öppet kan medarbetare lättare känna tillit, och vara villiga 

till en förändring (Ibid, 230). Medarbetare känner sig då fria att lägga fram förslag, klagomål 

eller åsikter. I en organisation med ett öppet klimat är kommunikation uppåtgående, 

nedåtgående och horisontell. Vertikal kommunikation speglar istället en hierarkisk 

organisation och denna kommunikation handlar ofta om kontroll (Ibid, 172). 

1.6 Ett kommunikationsperspektiv på förändring 

I linje med Lewis (2011) och von Platen (2006) utgår denna studie från ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv där “kommunikation betraktas som konstituerande” (Ibid, 

22). 

1.7 Metod, material och avgränsningar 

Denna studie är utformad som en kvalitativ fallstudie av Polisens organisation i Uppsala, som 

är huvudort i nybildade region Mitt. Material har samlats in genom halvstrukturerade 

individuella intervjuer med dels en kommunikatör vid kommunikationsenheten i region Mitt 

och dels med lägre mellanchefer och medarbetare i yttre tjänst inom Polisen i Uppsala, samt 

genom en halvstrukturerad gruppintervju med den biträdande regionpolischefen för region 

Mitt och polisområdeschefen för polisområde Uppsala. De lägre mellancheferna och 

medarbetarna i yttre tjänst har sammanförts i kategorin medarbetare och benämns i studien 

som medarbetare. Studiens första frågeställning besvaras främst genom material från intervjun 

med kommunikatören, men även med delar av chefernas och medarbetarnas intervjuer. Den 

andra frågeställningen besvaras genom den gruppintervju och de individuella intervjuer som 

genomförts med både ledning och medarbetare inom Polisen i region Mitt. 
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Studien har avgränsats till Polisen i region Mitt (tidigare Uppsala-, Västmanlands-, och 

Gävleborgs län) och regionens huvudort, Uppsala. Undersökningen av hur ledning och 

medarbetare har uppfattat och mottagit förändringskommunikationen behandlar en tidsperiod 

som sträcker sig från det att studiens intervjupersoner fick vetskap om omorganiseringen och 

fram till nu. Undersökningen av kommunikationens utformning behandlar tidsperioden 2013-

2015. Studien är också begränsad till att enbart behandla intern förändringskommunikation 

och undersöker således inte hur förändringskommunikationen utformats för, respektive 

uppfattats och mottagits av medborgare och andra externa intressenter. 

1.8 Definitioner 

1.8.1 Implementering 

Lewis (2011, 285) använder Tornazkys och Johnsons (1982, se Ibid) definition av 

implementering som “omvandlingen av ett verktyg eller en teknik, process eller praktikmetod, 

från kunskap till praktik” (Ibid).  

1.8.2 Planerad förändring 

Lewis (2011, 37) definierar planerade förändringar som förändringar som kommer till stånd 

genom målmedvetna insatser av en organisations verksamhetsansvariga intressenter. 

1.9 Disposition 

I närmast följande kapitel ges en bakgrund till Polisens omorganisering. I nästkommande 

teorikapitel presenteras studiens teoretiska ramverk bestående av teorier och modeller rörande 

förändringsimplementering- och kommunikation, samt meningsskapande. Där redogörs också 

för begreppen osäkerhet och seriereproduktionsfel. Vidare beskrivs de metoder som använts 

för materialinsamling och analys, samt det material som genererats. Detta metodkapitel 

redogör också för studiens design, tillvägagångssätt, samt etiska- och vetenskapliga 

förhållningssätt. Där presenteras också det analytiska ramverk som ligger till grund för 

redovisning av resultat och analys som presenteras i de två nästkommande kapitlen. 

Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser följt av en avslutande diskussion och förslag till 

framtida forskning. 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras en bakgrund till vad som lett fram till förändringen samt hur man 

har arbetat med omorganiseringen från planering till implementering. Detta för att ge 

läsaren en inblick i omorganiseringen. Därefter ges en beskrivning av hur arbetet med 

förändringskommunikationen har sett ut och ser ut idag nationellt. 

2.1 Polisens omorganisering 

I juli 2010 beslutade regeringen att tillsätta en kommitté för att utreda huruvida den dåvarande 

polisorganisationen utgjorde ett hinder för regeringens krav på kvalitet, kostnadseffektivitet, 

flexibilitet och resultat i polisverksamheten. Skulle organisationen bedömas vara ett hinder för 

detta skulle kommittén lämna ett förslag på en ny organisation. Nils Öberg, generaldirektör 

vid Kriminalvården, utsågs till ordförande i kommittén som kallades 

Polisorganisationskommittén (SOU 2012:13, 4). Flera hinder hittades och redovisades 

tillsammans med ett förslag på en enad myndighet i betänkandet En sammanhållen svensk 

polis (SOU 2012:13). 

 

Innan den 1 januari 2015 bestod Polisen av 21 polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen och 

Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) (Polissamordningen 2015a). De tidigare 21 

polismyndigheterna var indelade efter Sveriges län (SOU 2012:13, 17) och leddes var och ett 

av en länspolismästare och en polisstyrelse (Ibid, 112). Den nya, sammanhållna 

polismyndigheten leds av rikspolischefen och är indelad i sju regioner, åtta nationella 

avdelningar så som nationellt forensiskt centrum (NFC) som ersätter SKL och 

kommunikationsavdelningen (Polisen 2015a) samt Rikspolischefens kansli (Polisen 2015b, 

2). 

 

De sju regionerna är vidare indelade i polisområden (Polisen 2015b, 9) som i sin tur är 

indelade i lokalpolisområden (Genomförandekommittén 2014, 21). Region Mitt är indelad i 

polisområde (PO) Uppsala, PO Västmanland och PO Gävleborg. PO Uppsala är sedan indelat 

i lokalpolisområde (LPO) Uppsala/Knivsta, LPO Enköping/Håbo och LPO Norduppland 

(Genomförandekommittén 2015a, 108-120). En muntlig källa vid Polisens nationella 

kommunikationsavdelning berättar att ledorden för förändringen var “närmare medborgarna, 

och mer enhetligt”. 
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2.1.1 Thomas Rolén och Genomförandekommittén 

I december 2012 beslutade regeringen att Polisen skulle bli en enad myndighet. Den särskilde 

utredaren Thomas Rolén gavs i uppdrag av regeringen att implementera omorganiseringen 

(Polissamordningen 2015b). En muntlig källa på Polisens nationella 

kommunikationsavdelning berättar att Rolén fick ett mycket stort mandat att fatta beslut som 

ledde fram till att man kunde bilda en polismyndighet. Han ledde arbete kring 

omorganiseringen tillsammans med en genomförandekommitté (Polissamordningen 2015b). 

Kommittén bemannades utefter diverse kompetenser. Exempelvis ansvarade en 

länspolismästare tillsammans med en polismästare, en överåklagare och en poliskommissarie 

“för att säkerställa att polisens kärnverksamhet organiserades på ett ändamålsenligt sätt”  

(Genomförandekommittén 2015, 8). En kommunikationsrådgivare ansvarade tillsammans 

med en kommunikationsstrateg, en jur.kand. och en polisinspektör för 

förändringskommunikationen genom vilken kommitténs arbete har kommunicerats till 

interna, liksom externa intressenter (Genomförandekommittén 2015, 8). 

 

Arbetet påbörjades i januari 2013 (Ibid) och bestod av huvudprocesser och 

säkerställandeprocesser. Huvudprocesserna, som berörde “strategiska frågor för att bygga upp 

Polismyndigheten” (Ibid, 12), delades in i sju faser enligt följande tidsplan för 2013-2014: 

 

Fig. 1 Huvudprocesser. Källa: Genomförandekommittén 2015, 12. 

 

Säkerställandeprocesserna bestod av praktiska åtgärder för att den nya Polismyndigheten 

“skulle kunna starta sin verksamhet den 1 januari 2015” (Genomförandekommittén 2015, 13). 

Kommunikation var ett av säkerställandets huvudområden. Genomförandekommitténs arbete 

bedrevs till stor del i projekt som utgjorde “underlag för beslut i huvudprocessen” (Ibid). 

Omkring 2500 polisanställda har engagerats i diverse projekt och arbetsgrupper 
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(Genomförandekommittén 2015, 9; Polissamordningen 2015b). Genomförandekommittén 

(2015, 14) samarbetade också nära med arbetstagarorganisationerna. Besluten som Rolén 

fattade föregicks av riskbedömning där företrädare för arbetstagarorganisationer har varit del 

av riskbedömningsgruppen (Ibid, 15).  

 

Rolén fattade beslut om bland annat indelningen i sju polisregioner (Ibid, 20), myndighetens 

övergripande styrning och organisation (Ibid, 21) samt ansvars- och uppgiftsfördelning mellan 

olika enheter (Ibid, 22). 

2.2 Arbete med förändringskommunikation 

För att processen skulle vara transparent och samtidigt “involvera så många medarbetare som 

möjligt” (Ibid, 10) var arbete med kommunikation centralt (Ibid). Öppenhet och delaktighet 

skulle känneteckna implementeringen. Insyn i arbetet skulle vara möjligt för alla, både internt 

och externt. Resurser och förmåga att leda förändring, liksom interna kanaler, såg dock 

mycket olika ut i de 21 polismyndigheterna. Mycket resurser och tid lades således på filmer, 

möten och presentationer i syfte att skapa delaktighet och transparens (Ibid, 15). 

Kommunikationsstrategin var “att skapa bred förståelse för behovet av att bilda en 

Polismyndighet och för hur den nya myndighetens inriktning växte fram” (Ibid). 

 

En muntlig källa vid den nationella kommunikationsavdelningen berättar  att 21 

kommunikationschefer, en i varje myndighet, hade ett övergripande ansvar för 

förändringskommunikationen. Det innefattade att förse medarbetare och chefer med stöd, 

underlag och utbildning i förändringskommunikation. Hur man lade upp arbetet med 

förändringskommunikation såg olika ut i de olika myndigheterna. I Uppsala hade man ett 

förändringskansli med en förändringskommunikatör. 

 

En enkätundersökning genomfördes vid fyra olika tillfällen med 10 000 medarbetare i syfte 

att följa utvecklingen av förståelsen för omorganiseringen. Svaren från enkäten nyttjades “för 

att stimulera medvetenheten hos polisens chefer att engagera sig i förändringsledningen och 

för att utveckla innehåll och kanaler för kommunikationen” (Genomförandekommittén 2015, 

15). Anställda (chefer och medarbetare) inom polisen var en av målgrupperna för denna 

kommunikation (Genomförandekommittén 2015, 15). Mätningen som gjordes i september 

2014 visar att 80 % av de anställda inom Polisen förstod varför Polisen omorganiserades 

(Polissamordningen 2015b). 
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Kommunikationsinsatser i form av filmer, bildspel, affischer, texter, möten och 

mediekontakter gjordes i samband med att Genomförandekommittén fattade strategiska 

beslut. Dessutom stöttade planerade, interna och externa kommunikationsaktiviteter 

fördjupningsdialogerna med medarbetare i de tidigare polismyndigheterna. Inom ramen för 

fördjupningsdialogerna hölls möten med personal för att, inför de beslut som skulle fattas, 

erhålla åsikter och erfarenheter (Genomförandekommittén 2015, 16). 

 

Den muntliga källan berättar att det har varit tydligt uttalat inom Polisen att ha ett  

kommunikativt ledarskap. Cheferna var ansvariga för att informera sina medarbetare och den 

närmsta chefen var den viktigaste kanalen. I Uppsala arbetade man chefsinriktat med 

utbildningar, chefsdagar och ett tydligt uttalat uppdrag. Något som underströks var också 

möjligheten att ställa frågor. I chefskanalen fanns möjlighet att ge återkoppling på 

kommunikationen. Det fanns också en möjlighet att maila direkt till 

Genomförandekommittén. 

 

Cirka 5900 personer, internt och externt, prenumererade på ett nyhetsbrev om 

förändringsarbetet som utkom varannan vecka. Nyheter, beslut och viktigt arbetsmaterial 

publicerades på Polisens intranät och på polissamordningen.se. 44 korta filmer och 179 

nyhetstexter om omorganiseringen publicerades från mars 2013 till implementeringen av 

förändringen i januari 2015. I juli 2013 började Genomförandekommittén kommunicera på 

Facebook och Twitter. Medarbetare och andra uppmuntrades att ställa frågor och bidra med 

konstruktiva idéer. Detta för att åstadkomma delaktighet och engagemang. Även direkta 

spörsmål från medarbetare behandlades. 1193 reflektioner, frågor, idéer och inspel besvarades 

skriftligt (Genomförandekommittén 2015, 16). 

2.2.1 Förändringskommunikation idag 

En muntlig källa vid Polisens nationella kommunikationsavdelning berättar att arbetet med 

förändringskommunikation har fortsatt under 2015. Varje region har en kommunikationsenhet 

som har ansvar för regionens kommunikationsarbete, där förändringskommunikation är en 

viktig del. Behoven för förändringskommunikation ser dock något olika ut i de olika 

regionerna. Förändringsarbetet går i något olika takt i olika avseenden.  
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Det finns en strategi nationellt: att ta fram enhetligt material som löpande kommuniceras ut 

via intranätet. Det tas fram stödmaterial med beskrivningar av hur förändringsarbetet 

fortskrider, talstöd, power point-presentationer och filmer. Dessutom arrangeras nationella 

chefsmöten. 

 

Regionerna har ett visst utrymme att “göra på sitt sätt”, men källan menar att det är “lättare att 

få en sammanhållen bild av förändringskommunikationen ... när vi är en enhetlig 

kommunikationsavdelning”. Däremot finns det också svårigheter i att skapa nationellt 

material i förhållande till de något olika regionala behoven. Regionernas kommunikatörer 

anpassar således den nationella kommunikationsplanen till respektive region. 

 

Arbetet med förändringskommunikation i Uppsala behandlas i studiens resultat- respektive 

analyskapitel då det relaterar till studiens första frågeställning. Innan genomförandet av 

omorganiseringen den 1 januari 2015 hade man i Uppsala, som tidigare nämnt, ett 

förändringskansli. Kansliet arbetade bland annat med att stötta myndighetens chefer som 

skulle driva förändringen. Den kommunikatör som intervjuats för denna studie arbetade i 

förändringskansliet och anses ha fungerat som ett stöd till cheferna under förändringen. Dock 

hade cheferna fortfarande ledarrollen då de skulle driva förändringen. 
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3. Teori 

I detta kapitel beskrivs de begrepp och teorier som utgör studiens teoretiska ramverk. 

3.1 Osäkerhet 

Osäkerhet under förändringsprocesser handlar ofta om processer, mål, förväntade utfall av 

förändringen och konsekvenser för de anställda (Buono & Bowditch 1993, se Elving 2005, 

133). Kunskap om motiven bakom förändringen kan göra intressenter redo för en förändring 

och reducera osäkerhet för förändringen (Elving 2005, 133). Enligt Lewis (2011, 245) är 

osäkerhet relaterat till problem som uppstår när intressenter inte vet hur en förändring 

kommer att te sig eller vad som kan förväntas av förändringen. 

3.2 Seriereproduktionsfel 

Seriereproduktion är en process där den första i en serie mottagare mottar ett meddelande som 

denne senare ska reproducera. Den första personens reproduktion utgör det meddelande som 

nästa person mottar och dennes reproduktion utgör i sin tur det meddelande som en tredje 

person mottar, och så vidare (Brissey 1961, 211). Flera forskare (McGeoch 1948; Bartlett 

1932; Tresselt & Spragg 1941, se Ibid)  menar att processens främsta karaktäristika är 

felaktighet, till stor del i form av förvrängning. Ju fler personer ett meddelande går igenom, 

desto högre är sannolikheten att det har förvrängts (Daniels, Spiker & Papa 1997, se Coombs 

2015, 120). Denna förvrängning kallas seriereproduktionsfel (Coombs 2015, 120). Detta 

begrepp sätts i relation till kommunikationsprocesser som ägt rum inom Polisen i region Mitt 

och Uppsala under omorganiseringen. Detta för att utröna om seriereproduktionsfel inträffat. 

3.3 Meningsskapande 

På 1800-talet sågs transport av information och transport av varor som identiska processer 

(Carey 2009, 12) där någon paketerar något som skickas iväg och anländer hos mottagaren i 

samma skick (Gripsrud 2009, 143). Båda processerna beskrevs med ordet ”kommunikation”. 

Än idag är denna transmissionssyn på kommunikation den vanligaste i vår kultur (Carey 

2009, 12). Synsättet definieras i termer av att ”sända”, ”transmittera” och ”ge information till 

andra” (Ibid). ’Kommunikation’ är alltså det som försiggår när en ’avsändare’ skickar ett 

’budskap’ till en ’mottagare’” (Gripsrud 2011, 143). Gripsrud (Ibid) menar dock att denna 

linjära modell (Avsändare  Budskap  Mottagare) är väldigt enkel. I det följande avsnittet 

presenteras därför det meningsskapande perspektivet som i denna studie ligger till grund för 
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analys av hur Polisens interna förändringskommunikation har uppfattats och mottagits av 

chefer och medarbetare i Uppsala. Hur organisationsmedlemmar skapar mening är centralt för 

hur kommunikation uppfattas och mottas, vilket gör teorier om meningsskapande relevant för 

denna studie. 

 

Enligt det meningsskapande perspektivet är en organisations medlemmar med och skapar sin 

verklighet genom att tolka sin omgivning och agera i linje med tolkningarna (Ericson, 1998; 

Heide m.fl., 2005; Weick, 1995, se von Platen 2006, 33-34). Detta i linje med det 

socialkonstruktivistiska perspektivet utifrån vilket meningen med det organisatoriska livet, 

inte är något som man kan hitta, utan något som man är med och skapar (Hellgren & 

Löwstedt 1997,118). 

 

Med utgångspunkt i Weick (1995, se Luo 2007, 10) och Thomas, Clark och Gioria (1993, se 

Luo 2007, 10) definierar Luo (2007, 10) meningsskapande som den process som skapar 

kognitiva ramverk hos organisationsmedlemmar som gör att de genom sökande, urval, 

delning och tolkning av information kan förstå organisatoriska händelser. Med utgångspunkt i 

Luo (Ibid) definieras meningsskapande inom ramen för denna studie som den process genom 

vilken människor skapar mening och får förståelse. 

 

En del forskare menar att organisationsförändringar är svårkontrollerade, dynamiska 

processer som beror på medarbetares meningsskapande rörande en förändring (Ericson, 1998; 

Cheney, Christensen, Zorn & Ganesh, 2004; Greenberg, 1995;  Lewis, 2000, se von Platen 

2006, 29). Dutton & Duncan (1987, se Luo 2007, 9) skriver att det som är avgörande för om 

en förändring kommer att bli lyckad eller inte till stor del beror på organisationsmedlemmars 

förståelse för förändringen. Enligt Weick (1995, se Mills 2009, 914) innehåller förändringar 

både otydlighet och osäkerhet av olika nivåer. Dessa begrepp är avgörande för 

meningsskapande aktiviteter (Ibid). 

 

Var och när kommunikation äger rum skapar olika villkor för mening. Mening skapas främst i 

sociala sammanhang så som samtal (Dixon, 1998; Säljö, 2000, se von Platen 2006, 19). Om 

kommunikationen rörande en förändring är begränsad till skriftlig information och stormöten 

kan det bli svårare för chefer och medarbetare att skapa mening kring bakgrunden till 

förändringen och vilka konsekvenser den har för arbetet (von Platen 2006, 19).  
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3.3.1 Kollektivt meningsskapande 

Den process där organisationsmedlemmar konstruerar ett delat ramverk för att göra det 

möjligt för dem att förstå och förklara organisatoriska händelser kallas kollektivt 

meningsskapande (Luo 2007, 10). Det är genom förhandling eller socialt utbyte som 

kollektiva ramverk skapas (Walsh, Henderson, & Deighton, 1988, se Luo 2007, 11). Weick 

(1995, se Weber & Glynn 2006, 1642) benämner meningsskapande som “råvaran för 

institutionalisering”. I linje med detta menar Scott (2001, se Ibid) att aktiviteter för kollektivt 

meningsskapande är tidiga processer i uppkomsten av nya institutioner. På grund av 

organisationsmedlemmars olika områden och status i ett socialt nätverk är det ovanligt att de 

får lika mycket information. Bra kommunikation i form av interaktion mellan 

organisationsmedlemmar förenklar den kollektiva informationshanteringen och 

informationsdelningen (Luo 2007, 11). Oavsett om det handlar om individuellt eller kollektivt 

meningsskapande så handlar det om en social process som har nära koppling till omgivningen 

(Hellgren & Löwstedt 1997,122). Större delen av meningsskapande processer sker antingen i 

relation till eller tillsammans med andra människor (Ibid, 122-123). 

3.3.2 Weicks organiseringssmodell 

Karl E. Weick är en framträdande forskare inom det meningsskapande perspektivet. Weick 

har utvecklat en modell för att reducera tvetydighet (Mumby 2013, 120). Att reducera 

tvetydighet innebär att skapa mening (Miller 2012, 68). Modellen består av tre steg som på 

engelska kallas för enactment, selection och retention. Modellen bör inte ses som någonting 

statiskt, utan som ett försök att beskriva en pågående och dynamisk process som människor 

kollektivt deltar i under sin organisationsvardag. På så sätt representerar modellen kollektivt 

meningsskapande varvid människor som fungerar beroende av varandra hela tiden deltar 

(Mumby 2013, 120). 

 

Enactment innebär att organisationsmedlemmar skapar den omgivning som de konfronteras 

av (Miller 2012, 67). När organisationsmedlemmarna konfronteras av en tvetydig omgivning i 

organisationen måste de bestämma hur de ska skapa mening och välja en meningsskapande 

process. Detta utgör modellens andra steg, selection (Mumby 2013, 121). 

 

Mening skapas oftast genom antingen regler eller cykler. Regler är etablerade praktiker för att 

skapa mening och används oftast i mindre tvetydiga omgivningar. Cykler används däremot 

när tvetydigheten är hög och består av en serie interaktioner enligt principen A-B-A. 
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Principen kan till exempel innebära att person A säger någonting till person B som ökar 

tvetydigheten i person B:s omgivning. Person B ställer därför en fråga tillbaka om det person 

A sagt och person A ger ett förtydligande svar. På så sätt reduceras tvetydigheten i person B:s 

omgivning (Mumby 2013, 121). 

 

När regler och cykler som väljs effektivt reducerar tvetydighet – när meningsskapandet är 

effektivt - sparas de för framtida bruk. Detta utgör modellens sista steg, retention (Mumby 

2013, 121-122; Miller 2012, 69). Centralt för Weicks modell är också begreppet nödvändig 

variation som innebär att mer komplexa, (mer tvetydiga) omgivningar kräver mer komplexa 

bemötanden och tvärtom (Mumby 2013, 122, Miller 2012, 70). 

3.4 Clampitt, DeKoch och Cashmans förändringskommunikations- 

strategier 

Anställda har underliggande behov så som att redigera oordning, förvirring och osäkerhet. 

Människan är i sin natur meningsskapande. Vi behöver även identifiera oss med idéer som är 

motiverande, eller identifiera oss med andra människor. Det är även viktigt för människan att 

ständigt utvecklas. En organisations kommunikationsstrategi speglar hur väl en organisation 

möter sina egna och sina anställdas behov. Strategierna som en organisation använder sig av 

kommer ofta från redan förekommande praktiker och det reflekteras sällan över vilka 

konsekvenser de kan få, eller hur själva processen ser ut (Clampitt, DeKoch, & Cashman 

2000, 47). 

 

Clampitt, DeKoch och Cashman har identifierat fem kommunikationsstrategier som chefer 

använder för att kommunicera om en förändring till sina anställda (Cornelissen 2014, 227). 

De kallar dessa Spray and pray, Tell and sell, Underscore and explore, Identify and reply och 

Withhold and uphold (Ibid, 227-228). Genom att definiera Polisens interna 

förändringskommunikation i linje med en eller flera av dessa strategier kan framförallt 

studiens första frågeställning rörande kommunikationens utformning besvaras. 

 

Spray and pray är en strategi som innebär att chefer överöser, “sprayar”, medarbetare med 

information om förändringen. Tanken är att helt enkelt bara förmedla information till 

medarbetare som sedan på egen hand ska urskilja vad som är viktigt och vad förändringen 

betyder för dem (Cornelissen 2014, 227). Chefer antar ofta att mer information leder till bättre 

kommunikation och beslutsfattande (Clampitt, DeKoch, & Cashman 2000, 47). 
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Tell and sell. Denna strategi innebär att chefer kommunicerar mer begränsat med information 

som de tror belyser förändringens huvudsakliga frågor. De försöker sedan sälja in ett visst 

synsätt hos medarbetare. Det är en toppstyrd strategi där medarbetarna inte deltar i en dialog 

utan bara blir informerade om en förändring (Cornelissen 2014, 228). I denna strategi antas 

medarbetare vara passiva mottagare av information. Cheferna anser inte att feedback behövs 

(Clampitt, DeKoch & Cashman 2000, 47). 

 

Underscore and explore är en strategi där chefer fokuserar på några huvudsakliga frågor 

rörande förändringen och ger medarbetare friheten att upptäcka vilka implikationer som 

förändringen medför. Det antas att kommunikation inte är effektiv förrän chefer vet hur 

medarbetare reagerar på förändringens nyckelidéer. Chefer skapar därför nyckelbudskap och 

lyssnar på medarbetare för att identifiera missförstånd och hinder (Cornelissen 2014, 228). 

 

Identify and reply utgår till skillnad från de tre föregående strategierna utifrån medarbetarna 

(Ibid). Denna strategi understryker hur viktigt det är att skapa mening av organisationens 

miljö som ofta kan vara förvirrande. Chefer identifierar medarbetares huvudsakliga orosfrågor 

och bemöter dem (Clampitt, DeKoch,  & Cashman 2000, 48).  

 

Withhold and uphold är en strategi där chefer undanhåller information tills de tvingas 

kommunicera på grund av rykten eller uppror från medarbetare. Chefer som använder denna 

strategi antar ofta att information är makt och att medarbetare inte kan förstå eller inte 

behöver veta vad som ligger till grund för en förändring (Cornelissen 2014, 228). 

 

Figuren nedan redogör för hur kommunikativt effektiva de fem strategierna är, samt hur 

mycket information som överförs. 

 

Fig 2. Fem kommunikationsstrategier. Källa: Clampitt, DeKoch, & Cashman 2000, 48. 
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3.5 Förändringshjulet 

Charlotte Simonsson (2008, 182-202) presenterar en modell för hur planerade förändringar 

utvecklas genom fyra olika faser. Denna modell kallas för Förändringshjulet. Denna modell 

är användbar vid analys av hur förändringskommunikationen har utformats, men även vid 

analys av chefers och medarbetares uppfattningar eftersom den redogör för vad ledning, 

chefer, medarbetare och kommunikatörer bör inta för olika roller i en förändring, samt olika 

faktorer som kan bidra till vilken uppfattning en chef eller medarbetare får. 

 

På grund av att regeringen tagit beslut om att en förändring skulle ske inom Polisen, och inte 

ledningen, ses även de chefer som ingår i ledningen för Polisen i region Mitt och Uppsala som 

de chefer som beskrivs i Förändringshjulet. 

 

1:a fasen - Analys 

En idé eller ett problem inom eller utanför en organisation är oftast startskottet för en 

förändring. Det är ledningen som identifierar möjligheter och hot varpå det genomförs en 

analys och beslutsunderlag skapas. Därefter tar ledningen beslut om åtgärder behöver vidtas, 

och i så fall vilka åtgärder som behöver vidtas (Ibid, 183-184).  Denna fas ses ibland som 

ointressant ur ett kommunikationsperspektiv eftersom att inga beslut har tagits. Chefer vill 

ofta vänta med att kommunicera med aktörer i den övriga organisationen för att slippa skapa 

oro när en förändring ännu inte är fastställd (Ibid, 184). Anställda är dock oftast inte ovetande 

om saker som händer i organisationen. De har kontakt med leverantörer och kunder, de tar del 

av rapporteringar om arbetsplatsen i media, och så vidare. Att ledningen i denna fas inte 

kommunicerar med den övriga organisationen kan bidra till ryktesspridning och oro bland de 

anställda. Ledningen bör ge en klar och tydlig bild av vad som diskuteras och analyseras för 

att undvika detta. Det är viktigt att alla chefer, på olika nivåer, är tydliga med vad de vet och 

vad de inte vet. Motiv och bakgrund till det som diskuteras måste redan här beskrivas, i alla 

fall översiktligt (Ibid, 185). 

 

I denna fas är ledningen oftast den primära aktören, med omvärldsanalys som en given 

uppgift. Till följd av att kontinuerligt kommunicera om vad som sker i omvärlden till övriga 

medarbetare och chefer och peka på hur det kan påverka organisationen kan acceptans och 

förståelse för beslut lättare uppnås. En kontinuerlig omvärldsberättelse kan även minska 

motstånd vid den inledande fasen av en förändring. Ledningen bör även vara lyhörda för 

medarbetares idéer, uppfattningar och erfarenheter antingen formellt eller informellt,  
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exempelvis genom att sätta samman grupper av medarbetare som har kunskap inom ett 

område eller en specifik fråga. Att inkludera medarbetare redan i analysfasen kan bidra till en 

förenklad implementering av beslutet, samt att ledningen får ett rikare beslutsunderlag. Under 

denna fas är det även av stor vikt att övriga chefer i organisationen får stöd av ledningen 

(Simonsson 2008, 185). Det blir svårt för mellanchefer att kommunicera med sina 

medarbetare på ett optimalt sätt om dem inte har en öppen och klar kommunikation med sina 

egna chefer (Ibid, 185-186). Ledningen bör därför ge en klar bild av de möjligheter eller 

problem som organisationen kan vänta sig. Det är också viktigt att klargöra vad 

mellancheferna förväntas kommunicera vidare. Mellancheferna ses i detta skede som “en länk 

mellan medarbetare och ledning” eftersom de ska framföra ledningens idéer och tankar, 

samtidigt som de ska förmedla erfarenheter, idéer och reaktioner till ledningen från 

medarbetarna (Ibid, 186). 

 

I denna fas är kommunikatörernas uppgift att klargöra vad olika företeelser betyder dels för 

kommunikationen och dels för verksamheten med diverse interna och externa intressenter. 

Kommunikatörerna har också den viktiga uppgiften att här skapa kollektiva bilder och 

budskap. I den här inledande fasen börjar organisationens medarbetare skapa mening av vad 

som potentiellt kan ske. I denna fas bör medarbetare bidra med sina idéer och erfarenheter och 

öppensinnat ta till sig information. I denna fas kan kommunikationen bidra till lugn och tilltro 

inom organisationen. Kommunikationen kan även göra intressenter förberedda på en eventuell 

förändring. Det som är viktigt här är att göra medarbetare uppmärksamma på att allt är under 

kontroll, samtidigt som man bör göra dem uppmärksamma på att det kan komma att ske en 

förändring. Allmän kommunikation så som att alla aktörer lyssnar, samlar in information och 

för en dialog med de som fattar beslut kan bidra till ett stabilt och bra beslut (Ibid). 

 

2:a fasen- Förankring 

Förankringsfasen inleds när det beslutas att en förändring ska implementeras. Här ligger fokus 

på förberedelser och planering. Nya poster tillsätts och nya strukturer bildas. Beslutet bör 

omvandlas till ett budskap där det framgår varför något görs, vilka konsekvenserna blir, och 

vad som ska utföras. Om en person inte förstå hur dennes och gruppens arbete hänger ihop 

med helheten kommer individen troligen inte vilja tillföra särskilt mycket till 

förändringsarbetet. Genom att det lokala här starkt kopplas samman med det övergripande 

skapas mening och sammanhang. Detta kan med fördel vara den mest kommunikativa fasen. 

Det bör ges plats åt delaktighet och dialog nu innan förändringen genomförs. Denna fas har 
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bäst möjlighet till att erbjuda delaktighet kring hur saker ska förverkligas (Simonsson 2008, 

187). 

 

Genom att belysa varför någonting görs och ständigt återkoppla till det kan medarbetares vilja 

att bidra till förändringen stärkas. När budskap för förändringen konstrueras bör man noggrant 

välja vad som ska belysas och vad som ska hållas i bakgrunden (Ibid). Vad gäller 

utformningen av budskap så kan det mycket väl starta i en ledningsgrupp men det är också 

viktigt att involvera övriga chefer. Utformningen av budskap hjälper till att forma en 

gemensam bild. Ledning och chefer bör ha en gemensam uppfattning av budskapet för att 

deras kommunikation ska bli så enhetlig som möjligt (Ibid, 188). 

 

Chefernas kommunikativa uppdrag i denna fas är att belysa det viktigaste i  

informationsflödet, skapa dialog kring viktiga frågor, förklara information, och på så sätt 

skapa mening och sammanhang. Chefer är nyckelpersoner vid en förändring. Vikten av att få 

med sig övriga chefer undervärderas ofta av ledningen. Mellanchefer kan känna att de inte 

kan stå bakom ett budskap de ska kommunicera om de inte förstår dess mening (Ibid). De kan 

även känna frustration över att inte kunna svara på medarbetares frågor. Cheferna ska driva 

förändringen samtidigt som de kan vara osäkra på hur framtiden kommer att se ut för dem i 

organisationen. Cheferna kan få stöd i olika chefsforum där de tillsammans kan öka sin 

förståelse för budskapen, ge varandra tips och uttrycka missnöje (Ibid, 189). Kommunikatören 

har en viktig roll i förankringsfasen och bör hjälpa till med att skapa ett tydligt budskap. Det 

kan även vara kommunikatören som arbetar med att stämma av hur budskapet har mottagits 

(Ibid, 193). 

 

Till stor del är meningsskapande en social och ömsesidig process (Weick 1995, se Ibid 189), 

så trots att chefer har en betydande del i att tyda och förklara information kan de sällan 

åstadkomma meningsskapande själva (Simonsson 2008, 189). Följaktligen är dialog centralt 

för att skapa mening (Isaacs 2000, se Ibid). Det är viktigt att starta en dialog innan nästa fas, 

genomförandefasen, introduceras. Det kan dock hända att medarbetare och mellanchefer har 

olika förväntningar på en dialog. Chefen kan ha uppfattningen om att dialog är bra för att 

skapa förståelse och att medarbetares synpunkter möjligen kan tas i beaktning inför ett beslut. 

Medarbetaren kanske istället har en förhoppning om att en dialog som denne deltar i kan få 

direkt inflytande på de beslut som tas. Simonsson (2008, 189) redogör för ett exempel där 

medarbetare på SCA och EON ansåg att dialogen var ett ”spel för gallerierna” eftersom att de 
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ansåg att mycket redan var uppgjort från början (Simonsson 2008, 189). Mellancheferna ska 

föra en dialog med medarbetarna och vara deras länk till ledningen. Kommunikationen och 

informationen mellan medarbetare och ledning är ofta ojämnt fördelad och dominerande från 

ledningens sida (Ibid, 192). 

 

Vid planering av förändringskommunikation är det viktigt att ta hänsyn till de känslor som 

kan uppstå vid en förändring (Monstad 2008, 148). Just i förankringsfasen sker det ofta 

reaktioner i form av förvirring, oro och motstånd (Simonsson 2008, 190). Elrods och Tippetts 

(2002, se Monstad 2008, 149) förändringskurva visualiserar känslomässig utveckling vid en 

förändring i olika steg. Känslorna går från förnekelse, oro och ilska  till sorg och apati och 

vidare över till engagemang och acceptans (Simonsson 2008, 190).  

 

Fig. 3 Förändringskurvan. Källa: Elrod & Tippett 2002 (se Monstad 2008, 149) 

 

Hur medarbetare reagerar beror på olika faktorer. Det kan till exempel bero på tidigare 

erfarenheter eller hur man berörs av förändringen (Simonsson 2008, 190). I denna period av 

oro och förvirring har cheferna en viktig roll i att vara ett känslomässigt stöd för sina 

medarbetare (Ibid, 192). Medarbetarna har också ett ansvar att kommunicera sina 

uppfattningar och åsikter. Om de inte känner att de får bra stöd eller om de saknar information 

så bör de tala om det. De bör också bidra med konstruktiva lösningar för att förändringen ska 

kunna genomföras optimalt (Ibid, 193). I denna fas uppstår det lätt rykten och skvaller och 

alla som är inblandade i en förändring bör sikta på att hålla en ansvarsfull informell 

kommunikation (Ibid, 194). 
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3:e fasen- Genomförande 

I genomförandefasen förverkligas förändringen och det nya arbetssättet införs. Denna fas är 

väldigt intensiv och kommunikationen har fortfarande en central roll.  I denna fas kan det lätt 

uppstå olika oförutsägbara problem och frågor (Simonsson 2008, 194). Det tar också olika tid 

för olika individer att anpassa sig till sina nya roller och den nya situationen. Vissa kan vara 

osäkra på vem de ska kontakta då de har frågor. Det kan komma tidpunkter där det känns som 

att organisationen går bakåt i utvecklingen eller att man står still. Vid dessa perioder kan det 

finnas risk för att medarbetare och chefer tröttnar och går tillbaka till det tidigare arbetssättet 

eller sin tidigare roll. Att upprätthålla engagemang är en stor utmaning i denna fas. 

Engagemang kan upprätthållas genom att delmål sätts upp. Genom att kommunicera kring 

dessa delmål kan man visa hur förändringsarbetet fortgår. Det är bra att kunna se effekter av 

delmålen. Positiva effekter visar att man är på rätt spår. Negativa effekter kan istället ses som 

ett tillfälle till lärande där man kan diskutera vad det var som gick fel och vad som kan göras 

åt detta (Ibid, 195). Det är även viktigt att kommunicera om förändringsprocessen löpande i 

vissa kanaler, till exempel via avdelningsmöten eller nyhetsbrev. I denna fas bör även målet 

och syftet med förändringsprocessen återupprepas. Det blir även viktigt med annan typ av 

information i detta skede, så kallad nödvändig information som innefattar att klargöra varje 

medarbetares uppdrag och roll (Ibid, 195-196). 

 

Här fortsätter dialog att vara en viktig faktor. I tidigare faser var några viktiga frågor 

“varför?”, “vad?” och “hur?” på en generell nivå, men här blir det extra viktigt att kunna 

besvara frågan “hur?” med koppling till problem som kan uppstå i det vardagliga arbetet. Här 

sker även en lärandeprocess där medarbetare kan reflektera tillsammans och utbyta kunskaper 

(Ibid, 196). 

 

4:e fasen- Konsolidering 

Här fastställs att det är slut på förändringen som projekt och det nya som organisationen har 

anpassat sig till har införts i det dagliga arbetet. Den största omställningen av förändringen är 

slutförd, men eventuella brister justeras löpande (Ibid, 197). Här är det även dags att 

sammanfatta lärdomar från förändringsprojektet för att kunna dra nytta av dessa och hantera 

nästa förändring bättre (Ibid, 198). 
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3.6 Val av källor 

De böcker som använts för denna studie består dels av tidigare kurslitteratur för kurser i bl.a. 

strategisk kommunikation och förändringskommunikation, dels av verk som hittats genom 

databassökningar, men även av böcker som figurerat som källor i andra böcker eller artiklar 

som använts för studien. De artiklar och den avhandling som använts har hittats genom 

sökningar i databaserna Communication & Mass Medie Complete, Google Scholar, SAGE 

Journals, Scopus och Web of Science Core Collection. De böcker och artiklar som använts 

har varit viktiga för att kartlägga forskningsfältet och belysa olika aspekter av 

förändringskommunikation. 
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4. Metod 

I detta avsnitt beskrivs studiens forskningsmetod, urval, material och tillvägagångssätt, samt 

etiska ställningstaganden som gjorts. Avsnittet avslutas med metodologiska reflektioner och 

en presentation av studiens analytiska ramverk. 

4.1 Forskningsmetod 

Denna studie är utformad som en kvalitativ fallstudie av Polisens organisation i Uppsala, som 

är huvudort i nybildade Region Mitt. För att besvara studiens frågeställningar har fem 

individuella intervjuer och en gruppintervju genomförts. För att besvara den första 

frågeställningen, Hur har den interna förändringskommunikationen utformats i Uppsala?, 

används främst material från en informantintervju. Informanten är kommunikatör i 

polisregion Mitt och har varit delaktig i arbete med förändringskommunikation i Uppsala. 

Delar av materialet från intervjuer med chefer och medarbetare används också för att besvara 

den första frågeställningen. Den andra frågeställningen - Hur har kommunikationen uppfattats 

och mottagits av ledning och medarbetare i Uppsala? - besvaras genom en halvstrukturerad 

gruppintervju med två högre chefer inom region Mitt och Uppsala, och halvstrukturerade 

individuella intervjuer med lägre mellanchefer och medarbetare i yttre tjänst inom Polisen i 

Uppsala. Materialet från chefs- och medarbetarintervjuerna har analyserats i enlighet med den 

kvalitativa analysprocess som Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014, 29-86) presenterar som 

kodning, tematisering och summering. 

 

Denna studie har en beskrivande ansats då den syftar till att besvara de ovan presenterade 

frågeställningarna rörande hur den interna förändringskommunikationen kring Polisens 

omorganisering har utformats samt hur den har uppfattats och mottagits. Studien syftar 

således inte till att förklara varför den interna förändringskommunikationen utformats och 

uppfattats på vissa sätt (Esaiasson et al. 2012, 36). Målet med en beskrivande ansats är att 

beskriva ett fenomen. Kvalitativ forskning identifierar återkommande mönster, teman eller 

koncept genom en djupgående undersökning av data. Därefter beskrivs och tolkas de teman, 

mönster och koncept som hittats (Nassaji 2015, 129-130). 

 

Halvstrukturerade intervjuer valdes för att besvara studiens frågeställningar. En 

halvstrukturerad intervju är en blandning av en djupintervju och en strukturerad intervju 

(Olsson 2008, 51) och är därför både flexibel och strukturerad (Graham 2008, se Hjerm, 
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Lindgren & Nilsson 2014, 150).  Enligt Esaiasson et al. (2012, 253) är ett centralt 

användningsområde för denna typ av intervjuer när man vill undersöka människors 

uppfattningar om sin omgivning, vilket denna studie gör genom studiens andra frågeställning. 

Fyra individuella intervjuer genomfördes med lägre mellanchefer och medarbetare i yttre 

tjänst. Den halvstrukturerade intervjun är en kvalitativ intervju och intervjupersonerna kunde 

således förklara sina tankegångar kring den interna förändringskommunikationen på djupet 

(Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, 149). Halvstrukturerade intervjuer ger också djupare 

kunskap än enkätundersökningar som har färdiga svarsalternativ. Genom att alla intervjuer 

med lägre mellanchefer och medarbetare i yttre tjänst har haft samma struktur har 

analysarbetet underlättats (Ibid, 150). Genom en halvstrukturerad individuell intervju kunde 

också den kommunikatör som intervjuats i detalj redogöra för förändringskommunikationens 

utformning.  

 

En halvstrukturerad gruppintervju valdes också som insamlingsmetod för denna fallstudie. 

Gruppintervjun genomfördes med den biträdande regionpolischefen för region Mitt och 

polisområdeschefen för PO Uppsala.  En fördel med denna metod är att det som en av 

intervjupersonerna uttalar sig om kan en annan intervjuperson kommentera eller utgå ifrån när 

denne ska redogöra för sina egna reflektioner (Olsson 2008, 63). På så sätt kunde cheferna 

med stöd av varandra redogöra för sina tankar om och sitt arbete med den interna 

förändringskommunikationen, och hur de fört den vidare till sina anställda. Det är även mer 

tids- och resurseffektivt att utföra gruppintervjuer istället för individuella intervjuer (Hansen 

& Machin 2013, 228).  

 

Denna studie använder sig av Grundad teori som är en empirinära metod (Alvesson & 

Sköldberg 2011, 125). Fokus ligger därför på empiri. Teori kopplas till empiri, men teorin får 

inte ta större plats än det empiriska materialet (Ibid). Detta innebär att denna studie ämnar 

utveckla teorier med utgångspunkt i empirin (Glaser & Strauss 1967; Strauss & Corbin 1990; 

Bryman 1995, se Esaiasson et al. 2012, 127). Teorin anpassas således efter empirin. Det första 

steget i teoriutvecklingen innebär att ta fram begrepp och kategorier som relaterar till 

undersökningen, i detta fall av förändringskommunikation, och de centrala aspekter som 

uppkommer. Nästa steg innebär att analysera vilken koppling olika begrepp har till varandra. 

Detta kan sägas vara en stark induktivism eftersom fokus ligger på att bygga vidare på de 

observationer som görs i studien (Esaiasson et al. 2012, 127). 
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Genom att arbeta enligt grundad teori dras slutsatser baserat på ett litet antal fall (inom ramen 

för denna studie används endast ett fall). Därefter prövas de begrepp som uppkommit på 

likartade fall och efter det prövas begreppen på fall som är av olika slag (Esaiasson et al. 

2012, 167). I denna studie lämnas prövningen av begreppen på likartade och olikartade fall till 

framtida studier, och därför kan studiens ansats anses vara inspirerad av grundad teori då den 

inte följer detta steg men i övrigt stämmer överens med det empirifokus som grundad teori 

står för. 

4.2 Urval & material 

Studiens empiriska material är insamlat genom fem halvstrukturerade individuella intervjuer 

och en halvstrukturerad gruppintervju. Fyra av de individuella intervjuerna var med lägre 

mellanchefer och medarbetare, och en var med en kommunikatör från Polisens 

kommunikationsenhet i Uppsala. Den halvstrukturerade gruppintervjun genomfördes med 

biträdande regionpolischef Michael Fetz och polisområdeschef Rikard Johansson. 

 

En inledande kontakt med Polisen i Uppsala skedde via mail. Kommunikatören som 

intervjuats har också varit kontaktperson på fältet. Gruppintervjun med chefernas bokades in 

via kommunikatören och det var även hon som hänvisade vidare till en kontakt inom Polisen 

som bokade in tre av intervjuerna med medarbetare. Den fjärde medarbetaren kontaktades via 

vårt personliga kontaktnät. 

 

Inom ramen för denna studie har en geografisk avgränsning gjorts som innefattar att studien 

enbart inkluderar region Mitt, med fokus på Uppsala. Att undersöka uppfattningar och 

mottagande av förändringskommunikationen inom hela Polismyndigheten skulle innefatta ett 

för stort geografiskt område i förhållande till tid, resurser och material. 

 

Ett strategiskt urval av ett mindre antal intervjupersoner har gjorts, baserat på deras yrke 

(Wibeck 2011, 16). Enligt en muntlig källa inom Polisen i region Mitt arbetar 1971 personer i 

regionen. Inom ramen för denna studie har sammanlagt sex chefer och medarbetare 

intervjuats: två högre chefer, två lägre mellanchefer och två medarbetare i yttre tjänst. De 

lägre mellancheferna och medarbetarna i yttre tjänst har sammanförts i kategorin medarbetare 

och benämns i studien som medarbetare. Inga statistiska generaliseringar kan göras, men å 

andra sidan undersöker denna studie förekomsten av olika uppfattningar och inte hur många 
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personer som har en eller en annan uppfattning (Esaiasson et al. 2012, 166). Med 

utgångspunkt i antagandet att “det finns ett begränsat antal sätt att se på det fenomen som man 

undersöker” (Esaiasson et al. 2012, 167) kommer denna studie kartlägga existerande 

uppfattningar utan att göra anspråk på att ha kartlagt alla befintliga förhållningssätt (Ibid). 

 

Intervjupersonerna för de halvstrukturerade individuella intervjuerna i form av medarbetare, 

kallas för respondenter då det är deras egna tankar och de som personer som är studieobjekt. 

Det intressanta är att se vad respondenterna tycker och tänker om den interna 

förändringskommunikationen (Ibid, 228). I denna studie kommer dessa respondenter 

benämnas som medarbetare. Den kommunikatör som intervjuats är informant då personen i 

fråga har särskilda kunskaper om det som undersöks (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 152). En 

informant fungerar som en “‘sanningssägare’ som skall bidra med information om hur 

verkligheten är beskaffad i något visst avseende” (Esaiasson et al. 2012, 227). I denna studie 

kommer personen att benämnas som kommunikatör. Kommunikatören bidrar på så sätt till att 

besvara studiens första frågeställning genom att redogöra för hur kommunikationen har 

utformats  i Uppsala. 

 

Undersökningen av hur den interna förändringskommunikationen uppfattats och mottagits 

behandlar en tidsperiod som sträcker sig från det att de som inkluderas i studien fick vetskap 

om förändringen och fram till nu när den implementerats. Undersökningen av 

förändringskommunikationens utformning behandlar åren 2013-2015. 

4.3 Etik och materialhantering 

Denna uppsats följer Det svenska vetenskapsrådets individskyddskrav vad gäller 

forskningsetiska principer (Olsson, 2008, 77). Intervjupersonerna fick innan genomförandet 

av intervjuerna information om studiens syfte och att material från deras medverkan skulle 

användas i en kandidatuppsats samt att studien skulle publiceras i DiVA, vilket uppfyller 

Vetenskapsrådets individskyddskravs första punkt, informationskravet (Ibid, 78). 

Kommunikatören, cheferna och medarbetarna har även signerat ett samtyckeskrav där det 

fanns en version för cheferna och en för kommunikatören och medarbetarna (se bilaga 2 och 

3) där de samtyckt till sin medverkan i undersökningen, vilket uppfyller den andra punkten, 

samtyckeskravet (Ibid, 79). Medparten av intervjupersonerna har haft möjlighet att delta 

anonymt. Möjligheten till anonymitet är en viktig etisk aspekt (Ehn & Öberg 2011, 67). Detta 

är i linje med konfidentialitetskravet som innebär att personliga uppgifter ska behandlas 
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försiktigt och inte bli tillgängliga för obehöriga (Olsson 2008, 80). Då det ansågs relevant att 

chefernas titlar skrevs ut i studien och det utifrån titeln är lätt att identifiera den biträdande 

regionpolischefen och polisområdeschefen har de beviljat att deras namn förekommer i 

studien.  Cheferna har av denna anledning fått möjlighet att godkänna eller korrigera citat. 

Även kommunikatören har haft denna möjlighet då hon i egenskap av informant ses som en 

“sanningssägare” (Esaiasson et al. 2012, 227) rörande hur förändringskommunikationen 

utformats. De har även lovats en skriftlig bekräftelse på att material från deras intervju 

raderats när studiens avslutats, vilket också är i linje med konfidentialitetskravet. 

Medarbetarna är dock anonyma. Detta främst för att de skulle tala fritt under intervjun. I det 

samtyckeskrav som intervjupersonerna signerat framgår det även tydligt att materialet från 

deras intervju enbart kommer att användas i uppsatsen och inte i något annat sammanhang. 

Detta uppfyller nyttjandekravet: att insamlade uppgifter bara får användas för forskning 

(Olsson 2008, 81). 

 

En medarbetare ville inte bli inspelad vid intervjutillfället. Det togs hänsyn till detta önskemål 

och istället för en ljudinspelning blev detaljerade anteckningar från intervjun det material som 

senare kunde sammanställas. Detta anses dock inte ha påverkat intervjumaterialets 

tillförlitlighet. När de övriga intervjuerna transkriberats var det första steget att hitta delar i 

intervjuerna som visade på samma sak (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, 45). De mönster 

som framkom benämner Hjerm, Lindgren och Nilsson (Ibid, 46) som kategorier. De namn 

som kategorierna sedan tilldelades under kodningsprocessen kallas koder (Ibid). Kodning 

innefattar således att väsentliga textpassager tillskrivs nyckelord, alltså koder, och på så sätt 

reduceras “till en uppsättning kategorier” (Ibid, 37). På så sätt blir materialet mer 

överskådligt. En kod som användes i denna studie var till exempel “oro och osäkerhet”. 

Textpassager där intervjupersonerna reflekterade kring eller uttryckte oro och/eller osäkerhet 

tillskrevs denna kod. Närgångna läsningar av transkriberingarna har genomförts för att 

identifiera kategorier och koder. Varje transkribering har behandlats upprepade gånger och 

kategorier och koder har reviderats kontinuerligt, vilket minskar risken för slumpmässiga 

resultat (Ibid, 47-48). Materialet har huvudsakligen kodats på bredden, vilket innebär att 

längre textstycken kodas (Ibid, 56), till skillnad från vid kodning på djupet, då endast mindre 

delar av materialet kodas rad för rad (Ibid, 60). Bred kodning innebär också att gå igenom alla 

transkriberingar på samma sätt (Ibid). Pilotkodning har även genomförts. Studiens två 

forskare har då enskilt kodat ett avsnitt ur en transkribering för att sedan jämföra vilka koder 
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som framkommit ur respektive kodningsarbete. Ju fler koder som stämmer överens, desto 

högre reliabilitet (Esaiasson et al. 2012, 207-208). 

 

Tematisering innebär att med utgång i de koder som framkommit hitta mer övergripande 

tematiska strukturer (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, 63). Tematisering innebär således att 

koderna kodas och därmed sätts samman i olika grupperingar utefter gemensamma mönster 

som uppkommit och som har en koppling till studiens forskningsfråga (Ibid, 66). Två 

huvudteman togs fram i linje med studiens forskningsfrågor. Det första huvudtemat är 

“Förändringskommunikationens utformning” och det andra är “Chefers och medarbetares 

uppfattningar och mottagande av förändringskommunikationen”. Underteman skapades 

därefter under varje huvudtema. Dessa underteman växte fram ur studiens empiri, med ett 

undantag.  Ett undertema som tillhör det andra huvudtemat skapades genom att koderna “oro 

och osäkerhet” och  “meningsskapande” sattes ihop till undertemat “Oro, osäkerhet och 

meningsskapande”. Detta undertema genererades ur studiens teoretiska ramverk och knyter an 

till såväl teorier om meningsskapande som Förändringshjulet och termen osäkerhet.  

 

Slutligen innebär summering att dra slutsatser och kommunicera dessa (Hjerm, Lindgren & 

Nilsson 2014, 34). Resultaten av kodning och tematisering sammanförs till en beskrivning 

eller förklaring av det studerade fenomenet (Ibid, 41). Utifrån de teman och koder som 

framkommit har slutsatser dragits för att kartlägga uppfattningar som finns rörande Polisens 

interna förändringskommunikation. Slutsatserna har verifierats genom att åter testas mot 

teman, koder och rå data (Ibid, 35, 41). 

 

I analysarbetet har tolkning använts. Läran om läsning och tolkning kallas för hermeneutik 

(Esaiasson et al. 2012, 221). Hermeneutik undersöker den mening som finns i texter, sociala 

handlingar med mera genom tolkning. Eftersom man inte kan observera mening så måste den 

istället tolkas och förstås (Ekström & Larsson 2010, 15-16). Kvalitativ analys kan ses som en 

“hermeneutisk spiral” där tolkningar ska växa fram och vävas in med det man redan har 

kunskap om, samt även vävas in med nya erfarenheter och observationer. Kvalitativ analys 

benämns som iterativ (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, 34) vilket kan kopplas till den 

hermeneutiska spiralen. Att kvalitativ analys är iterativ betyder att fler genomgångar av 

datamaterialet görs för att få fram solida resultat (Ibid, 34-35).  
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4.4 Intervjuernas genomförande 

Inför intervjuerna utformades intervjuguider, vilket innebär att förslag på frågor till 

intervjuerna togs fram på förhand och fungerade som en guide för vilka teman som skulle 

beröras vid intervjutillfället (Olsson 2008, 52). Det skapades tre olika intervjuguider till 

kommunikatörens, chefernas och medarbetarnas intervjuer (se bilaga 4, 5, 6).  De första 

frågorna var uppvärmningsfrågor och därefter kom tematiska frågor som gick djupare in på 

hur kommunikationen utformats och uppfattats. Uppföljningsfrågor har ställts för att få mer 

utvecklade svar där det har behövts (Esaiasson et al. 2012, 265). Dessa intervjuguider testades 

vid en provintervju innan de riktiga intervjuerna genomfördes (Olsson 2008, 52).  

 

De halvstrukturerade individuella intervjuerna som genomfördes med medarbetare var ca 30 

minuter långa. Tre av medarbetarna intervjuades i ett konferensrum på Polishuset i Uppsala. 

Den fjärde respondenten, vars intervju inte bokades in via en kontaktperson hos Polisen, 

intervjuades i ett grupprum på Uppsala universitets institution Ekonomikum. Gruppintervjun 

med Michael Fetz och Rikard Johansson var en timme lång och den halvstrukturerade 

individuella intervjun med kommunikatören var ca 40 minuter lång. Dessa intervjuer ägde 

också rum i konferensrum på Polishuset. 

 

Under genomförandet av intervjuerna var det huvudsakligen en person som ställde frågor i 

linje med intervjuguiden och en som antecknade. Båda ställde dock följdfrågor. Vem som 

gjorde vad varierade mellan intervjuerna. Intervjuerna spelades in för att underlätta 

analysarbetet. Inspelningarna transkriberades i sin helhet kort efter att intervjuerna genomförts 

för att samtalen och dess detaljer skulle vara färska i minnet. Hur och när transkriberingar 

görs påverkar också en undersöknings reliabilitet och validitet (Poland 2002, se von Platen 

2006, 75). Materialet, i detta fall ljudinspelningarna från intervjuerna, transkriberades för att 

förenkla analysen genom att materialet överfördes till textform (Hjerm, Lindgren & Nilsson 

2014, 31). Transkriberingarna skrevs ner ordagrant, men överflödiga ord så som “eh” och 

“öh” togs inte med. Ibland skrevs tonläget ned om det ansågs ha betydelse för det som 

uttrycktes. 

 

Efter att intervjuerna transkriberats analyserades materialet från chefs- och 

medabetarintervjuerna kvalitativt i linje med begreppen som Hjerm, Lindgren och Nilsson 

(Ibid, 29-86) benämner kodning, tematisering och summering. Dessa kan ses som olika nivåer 

av analysen som sker “löpande, växelvis och i många avseenden parallellt” (Ibid, 34). 
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4.4.1 Validitet & reliabilitet 

Reliabilitet och validitet handlar om tillförlitlighet och giltighet (Ekström & Larsson 2010, 

14). Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014, 82) anser att validitetskrav och reliabilitetskrav inte 

är tillämpbart på kvalitativa studier. Reliabilitetskravet anses inte tillämpbart på grund av att 

kvalitativa metoder inte innehåller säkra upprepningar och mätningar, och vad gäller validitet 

är det svårt att få ett tillräckligt standardiserat mått för kvalitativa metoder för att kunna 

avgöra om man mätt det som man avsett att mäta (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, 82). 

Dock menar Ekström och Larsson (2010, 15) att dessa begrepp är viktiga att ta hänsyn till 

oavsett vilka typer av metoder som används.  

 

Att pilotkodning har genomförts, där studiens forskare har kodat var för sig för att sedan 

jämföra vilka koder som hittats kan ses som ett reliabilitetstest. En studies reliabilitet kan 

testas genom att forskaren låter en annan person göra omkodningar, vilket kallas för 

interkodarreliabilitet. Ju fler antal kodningar som överensstämmer ju högre reliabilitet har 

studien (Esaiasson et al. 2012, 207-208). Liknande koder framkom ur respektive kodning, 

vilket således anses öka studiens reliabilitet. Reliabilitetstest används ofta vid kvantitativa 

studier, men anses tillämpbart för denna kvalitativa studie. 

 

Angående studiens reliabilitet så har det redogjorts så noggrant som möjligt för de olika 

stegen vid utförandet av denna studie. Varje del har även prövats noggrant för att få så 

tillförlitlig information som möjligt. Vid kodningsarbetet har noggrannhet varit centralt och 

därför utfördes en pilotkodning. Att två personer har analyserat och tolkat materialet kan 

anses öka studiens intersubjektivitet (Ekström & Larsson 2010, 15). En ambition är att 

utomstående forskare, efter att ha läst detta metodavsnitt, ska kunna genomföra en likadan 

studie, exempelvis i en annan polisregion. Mot bakgrund av detta har målet varit att ge så 

detaljerade beskrivningar som möjligt av studiens tillvägagångssätt. Vad gäller studiens 

validitet anses studiens empiriska material i form av intervjumaterial ha gett bra argument för 

att stödja de slutsatser som dras vad gäller uppfattningar av och utformning av 

förändringskommunikationen (Ibid, 15). 

4.5 Metodologiska reflektioner 

Inga större problem har uppstått under forskningsprocessen gång. Något som dock hade 

kunnat vara ett hinder för denna studie hade varit om varken kommunikatören eller cheferna 

hade velat ställa upp på en intervju. Medarbetarintervjuer hade troligen kunnat ordnas på egen 
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hand, men för att få det helhetsperspektiv som har varit målet med denna studie behövdes 

intervjuer med högt uppsatta chefer och en kommunikatör.  

 

Gruppintervjun med cheferna och tre av medarbetarintervjuerna hölls i konferensrum på 

Polishuset. Det fanns en farhåga om att de inte skulle prata fritt och öppet vid intervjuerna på 

grund av att de hölls på deras arbetsplats och att det var ett ämne kopplat till deras arbete som 

de skulle tala om. De talade dock tillsynes öppet.  

 

Det som har varit särskilt utmanande under uppsatsskrivandet har varit att göra en gemensam 

sammanställning av intervjumaterialet från chefernas intervju och medarbetarintervjuerna 

eftersom intervjufrågorna har sett olika ut för de olika svarsgrupperna. Det har också varit en 

utmaning att försöka ge alla respondenter ungefär lika mycket utrymme i redovisningen av 

studiens resultat. Något som hade kunnat göras annorlunda är urvalet av respondenter. Det 

hade varit intressant att se ett större antal medarbetares uppfattningar, men det fanns inte 

tillräckligt med resurser till det i denna undersökning.  

 

Vid utförandet av denna studie har etiska aspekter tagits i beaktning. Det första tillfället var 

vid intervjun med biträdande regionpolischefen och polisområdeschefen. Det mest 

fördelaktiga för studien var att inte anonymisera dem, och de var villiga att ställa upp med 

sina namn, men situationen hade kunnat se annorlunda ut. Det andra tillfället var vid en 

intervju med en medarbetare som inte ville bli inspelad under intervjun. Då fick istället enbart 

noggranna och detaljerade anteckningar föras. Detta anses dock inte ha påverkat 

intervjumaterialets tillförlitlighet. 

4.6 Analytiskt ramverk 

Denna studie undersöker dels hur den interna förändringskommunikationen har utformats, och 

dels hur förändringskommunikationen uppfattats och mottagits av ledning och medarbetare 

inom Polisen i region Mitt, med fokus på Uppsala. Två huvudteman har tagits fram med 

vardera fyra underrubriker. Det första temat, Förändringskommunikationens utformning, 

relaterar till studiens första frågeställning och det andra temat, Chefers och medarbetares 

uppfattningar och mottagande av förändringskommunikationen, relaterar till den andra 

frågeställningen. 
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4.6.1 Förändringskommunikationens utformning 

Under detta tema presenteras främst resultatet från den intervju som genomfördes med en 

kommunikatör vid kommunikationsenheten i Uppsala, men även delar av resultaten från 

chefs- och medarbetarintervjuerna. Resultaten relateras till Förändringshjulet, Clampitt, 

DeKoch och Cashmans kommunikationsstrategier, teorier om meningsskapande samt 

begreppet seriereproduktionsfel. Med utgångspunkt i detta tema ämnar studien beskriva hur 

Polisens interna förändringskommunikation utformats. Temat är indelat i fyra underteman 

som genererats ur studiens empiri. 

 

1. Arbetssätt 

Inom detta undertema redogörs det för hur man har arbetat med kommunikation under 

förändringen. I studiens analyskapitel kopplas de arbetssätt som framkommit till det teoretiska 

ramverket för att analysera hur man har arbetat med kommunikation under förändringen. 

 

2. Kommunikation kring förändringen 

Här redogörs det för hur kommunikation och information kring förändringen har färdats, och 

vilka kanaler som använts. I studiens analyskapitel sätts detta i relation till det teoretiska 

ramverket för att analysera kommunikationen kring förändringen. 

 

3. Kommunikativt stöd till chefer 

Under detta undertema beskrivs det kommunikativa stöd som tillhandahållits chefer. I 

studiens analyskapitel sätts detta i relation till det teoretiska ramverket för att analysera det 

kommunikativa stöd som chefer fått. 

 

4. Kontinuerlig uppföljning och arbete med förändringskommunikation idag 

Detta undertema beskriver hur kommunikationsarbetet har stämts av och hur de i Uppsala 

arbetar med förändringskommunikation idag. I studiens analyskapitel sätts detta i relation till 

det teoretiska ramverket för att analysera det som framkommit angående kontinuerlig 

uppföljning och det nuvarande arbetet med förändringskommunikation. 

4.6.2 Chefers och medarbetares uppfattningar och mottagande av 

förändringskommunikationen 

Under detta tema redovisas resultat från chefs- och medarbetarintervjuerna. Resultaten sätts i 

relation till Förändringshjulet, kommunikationsstrategier, teorier om meningsskapande samt 
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begreppen seriereproduktionsfel och osäkerhet. Utifrån detta tema avser studien kartlägga hur 

den interna förändringskommunikationen uppfattats och mottagits av ledning och 

medarbetare. Temat är indelat i fyra underteman. De tre första har genererats ur studiens 

empiri och det fjärde har genererats ur studiens teoretiska ramverk. 

 

1. Uppfattningar om arbetssätt 

Detta undertema redogör för chefers och medarbetares uppfattningar av olika kommunikativa 

arbetssätt som tillämpats under förändringen. I studiens analyskapitel sätts detta i relation till 

det teoretiska ramverket för att analysera de uppfattningar som finns av kommunikativa 

arbetssätt som tillämpats under förändringen. 

 

2. Chefen och det kommunikativa ledarskapet 

Inom detta undertema beskrivs chefernas uppfattningar av hur chefer bör kommunicera och 

medarbetares uppfattningar av chefers kommunikation. I studiens analyskapitel sätts detta i 

relation till det teoretiska ramverket för att analysera chefers och medarbetares uppfattningar 

av chefers kommunikation. 

 

3. Kommunikation kring förändringen 

Här redogörs det för aspekter kopplade till kommunikationen kring förändringen, både 

chefers åsikter om kommunikationsarbetet, chefers och medarbetares helhetsintryck av 

förändringskommunikationen och hur man har talat om förändringen kollegor emellan. I 

studiens analyskapitel sätts detta i relation till det teoretiska ramverket för att analyseras 

utefter de presenterade teorierna och begreppen. 

 

4. Oro, osäkerhet och meningsskapande 

I detta undertema redogörs det för både chefers och medarbetares uppfattningar om oro och 

osäkerhet samt för uttalanden som kan kopplas till meningsskapande. I studiens analyskapitel 

sätts detta i relation till det teoretiska ramverket för att analyseras utefter de presenterade 

teorierna och begreppen.  
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5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras undersökningens resultat under de huvudrubriker och 

underrubriker som tidigare presenterats i studiens analytiska ramverk. Här presenteras 

material från de intervjuer som genomförts med en kommunikatör vid 

kommunikationsenheten i Uppsala, Michael Fetz som är biträdande regionpolischef för 

region Mitt, Rickard Johansson som är polisområdeschef för polisområde Uppsala, samt fyra 

medarbetare vid Polisen i Uppsala. Först presenteras intervjumaterial som i analysen 

används för att besvara den första frågeställningen - Hur har den interna 

förändringskommunikationen utformats i Uppsala? - vilket huvudsakligen utgörs av material 

från intervjun med kommunikatören. Material från chefs- och medarbetarintervjuerna 

förekommer dock också. Sedan presenteras material från chefs- och medarbetarintervjuerna 

som i analyskapitlet används för att besvara studiens andra frågeställning - Hur har den 

interna förändringskommunikationen uppfattats och mottagits av ledning och medarbetare i 

Uppsala? 

5.1 Förändringskommunikationens utformning 

Under detta första tema redovisas intervjumaterial som syftar till att besvara studiens första 

frågeställning om hur den interna förändringskommunikationen utformats i Uppsala. 

5.1.1 Arbetssätt 

Kommunikatören som intervjuats för denna studie berättar att man i Uppsala hade ett 

förändringskansli, en organisation, som bestod av fem personer: en kommunikatör, en person 

som var HR-inriktad, en som hade varit fackligt engagerad, och två poliser. 

Förändringskansliet arbetade i nästan två år med allting som rörde förändringen. Det kunde 

vara allting från att vara med i olika projekt, till kommunikationsarbete. 

 

Det fanns ett nationellt program som också behandlade förändringskommunikation, men där 

var inte Uppsala med. Länspolismästaren beslöt att de inte skulle vara med eftersom de redan 

hade börjat bygga Förändringskansliet. Uppsala var ensamma i Sverige med det upplägget. 

De hade möjligheten att jobba på ett helt annat sätt då de hade fem resurser på heltid som 

jobbade enbart med förändringen. Förändringskansliet upphörde den sista december 2014 och 

då fick alla som tillhörde kansliet gå över till sina ordinarie inriktningar och uppgifter. 
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Under hösten 2013 hölls en arbetsledarkonferens med förändringen som tema, där Thomas 

Rolén, ordförande i Genomförandekommittén som drev förändringen, närvarade och talade 

för alla chefer. Dåvarande länspolismästare Erik Steen var också där och talade. 

Förändringskansliet fick även tillfälle att berätta om vad de gjorde i kansliet och vad de kunde 

vara till hjälp med. Det hölls olika workshops och de spelade ett förändringsspel som de 

kallade för monopolis som var som ett monopol, fast gjort för förändringen. Sedan gjorde de 

en kraftfältsanalys för att se vad det fanns för drivkrafter, motkrafter och hur de kunde 

användas för att komma framåt. Kommunikatören tycker att konferensen blev en väldigt bra 

start på arbetet mot genomförandet 1 januari 2015. 

 

Michael Fetz, biträdande regionpolischef i Region Mitt, och Rickard Johansson, 

polisområdeschef för polisområde Uppsala, menar att många poliser har fått komma med 

åsikter i olika frågor innan själva genomförandet och att de har haft massor av 

övningsgrupper som har jobbat inom olika områden för att komma fram till hur de ska göra 

för att bli bättre. Polisområdeschefen berättar: 

 

... vi har sedan beslut fattats om den nya polisorganisationen kontinuerligt fått ta del av och även 

medverkat i olika sammanhang rörande arbetet med organisationsförändringen, från unga poliser till äldre 

poliser, civilanställda, till vi som har varit med länge som chefer på olika nivåer och medverkat i olika 

arbetsgrupper där vi jobbat med de här olika frågorna. 

 

Medarbetare 1 uttrycker att personen i fråga fått vara delaktig i utformningen av 

förändringen. Medarbetaren berättar: 

 

Vi hade en APT, en arbetsplatsträff med vårt turlag...Turlag, det är så jag jobbar...det är som ett 

arbetslag. Vi hade APT och jag kommer inte ihåg vad det hette men vi skulle iallafall ha inflytande i den här 

omorganisationen. Så vi fick sitta och diskutera vad vi ville få ut av det här. 

5.1.2 Kommunikation kring förändringen 

Den biträdande regionpolischefen och polisområdeschefen bad chefer längre ner i 

organisationen att vidare informera sina medarbetare om hur förändringsarbetet skulle gå till, 

vart organisationen var på väg, men också vad som skulle finnas på nationell nivå, regional 

nivå, polisområdesnivå och lokal nivå. Rickard Johansson säger att “... de har ju också varit 

med i arbetet med organisationsförändringen, att kontinuerligt informera om 

förändringsarbetet men också de olika delar som kommer att förändras”. 



37 
 

 

Polisområdeschefen beskriver hur information börjar någonstans och sedan ser annorlunda ut 

när den kommer till nästa person och nästa igen. Han anser att det är en stor kommunikativ 

utmaning att bibehålla en röd tråd hela vägen till den enskilde medarbetaren. Biträdande 

regionpolischefen beskriver detta fenomen som “viskleken man kör på julafton”. Rickard 

Johansson menar att: 

   

Tanken är ju att hela tiden vara kommunikativ som chef och berätta om pågående förändringar, 

men som sagt, där har jag respekt för att ibland så kan det falla mellan stolarna i vissa delar och där den 

enskilde medarbetaren kanske inte får samma lägesbild som vi. Jag, som har hört och fått samma 

information från flera olika håll, tagit upp det i min egen ledningsgrupp, berättat det vidare och sen som ni 

alla vet, så finns det en risk för att informationen filtreras innan den når den enskilda medarbetaren. 

 

Michael Fetz berättar att det har skickats ut väldigt mycket information och material på olika 

sätt, i olika kanaler. Rickard Johansson berättar att det fortlöpande har informerats om 

förändringsarbetet under lång tid, både via intranätet och vid andra sammanhang där man har 

haft kommunikationsmöjligheter. Det har också hållits mycket möten, framför allt med de 

högsta cheferna i hela polissverige för att ge kunskaper om det som sker så att de kunde 

informera sina chefer, som i sin tur skulle informera sin personal. De har även haft ett antal 

sammankomster där de har träffats på olika ställen och där Thomas Rolén som ledde 

genomförandearbetet informerade och gav dem det som de behövde veta för att kunna 

informera sina medarbetare. Om någon har haft frågor har de kunnat ställa dem till sin 

närmsta chef. Polisområdeschefen nämner även att de har fått kontinuerligt 

informationsmaterial så att de har kunnat diskutera i respektive länsgrupper och så har de 

chefer som suttit i ledningsgruppen tagit med sig detta till sin personal. Han menar även att 

allt har varit sökbart, att det har funnits informativa träffar, och att det har getts möjlighet för 

alla att få kontinuerlig information. 

  

Även medarbetarna fick information om förändringen på olika sätt, i olika kanaler. Till 

exempel fick en medarbetare tidigt information av dåvarande länspolismästare Erik Steen 

samt bjöds in till en föreläsning där Thomas Rolén berättade om den kommande 

omorganiseringen.  

 

Polisområdeschefen belyser kommunikationsarbete med att skapa förståelse och försöka få ut 

information så medarbetare kan få den här förståelsen. Biträdande regionpolischefen berättar 
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att det har funnits en hel organisation som bara fanns till för att besvara frågor som alla kunde 

ringa om frågor i stort och smått och syftet med detta var att få bort så mycket oro som 

möjligt. 

5.1.3 Kommunikativt stöd till chefer 

 

Avstämningar 

Under 2013 och 2014 fanns det ett chefsstöd som bestod av fem saker. Den viktigaste 

punkten var att kommunikatören träffade cheferna enskilt varannan vecka under hela den här 

tiden, under ett och ett halvt år. Detta inkluderade alla strategiska chefer, de som då ingick i 

ledningsgruppen i polismyndigheten Uppsala län. Kommunikatören och cheferna träffades 

och stämde av i ungefär en kvart om var de befann sig just då, vad som pågick i 

organisationen för tillfället, och om det var något som “bubblade” bland personalen. 

Kommunikatören stämde även av om cheferna behövde hjälp med något kommunikativt, 

eller någon övrig fråga. Sedan tog kommunikatören det vidare till förändringskansliet där 

kanske HR eller någon annan kunde hjälpa till. På så sätt blev det en kontinuitet. 

Kommunikatören menar att chefsstödet underlättade både att ge information, men också att 

fånga upp det som fanns under ytan. Kommunikatören anser också att just det personliga 

mötet, dialogen med cheferna, ger så mycket. Det gällde att fundera över hur information 

eller kommunikation kunde hjälpa till “för just denna chef”. Kommunikatören förklarar 

tanken med chefsstödet enligt följande: 

 

Tanken med chefsstödet var att cheferna skulle ha många olika kanaler som alla syftade till samma 

sak, att ge dem information. Dels genom personliga möten, dels genom informationsbrev, men även genom 

stöttning vid APT och genom större möten som genomfördes tillsammans med HR. 

  

Kommunikativa verktyg och stöttning vid APT 

Parallellt med avstämningarna jobbade kommunikatören med kommunikativa verktyg, olika 

förändringsverktyg så som förändringskurvan. På förfrågan var hon också ute och pratade i 

grupper om att leda att leda och kommunicera i förändring, vad man ska tänka på. 

Kommunikationsstrategin skräddarsyddes efter vilken grupp kommunikatören träffade och 

kommunicerade med. De pratade mycket om rykten och att människor inte reagerar samtidigt 

på en förändring, hur man kan reagera på en förändring, och vad man ska tänka på då. Det här 

var viktigt eftersom de högsta cheferna tillsattes först och sedan gick man neråt. Alla anställda 
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var inte i samklang under förändringen. När de högre cheferna var oroliga kände många av 

medarbetarna inte av förändringen på samma sätt eftersom den var så långt bort för dem, 

“Men vad då? Det är ju ett helt år kvar”. 

 

Kommunikatören berättar att medarbetarna i Förändringskansliet var på många 

arbetsplatsträffar (APT) efter förfrågan av cheferna. Kommunikatören berättar att de pratade 

om förändringen, dels om processen, alltså “var är vi nu?”, dels om 

förändringskommunikation. Kommunikatören berättar att innehållet bestämdes utifrån hur 

chefen ville ha det eftersom det är cheferna som har varit, och ska vara, ledare av 

förändringen. Det var inte Förändringskansliet som skulle driva förändringen, utan de skulle 

stötta cheferna så att de kunde driva förändringen och inta kommunikativt ledarskap. 

Kommunikatörernas uppgift har således varit att ge cheferna verktyg för att de ska kunna göra 

sina kommunikativa uppgifter så bra som möjligt, samt att förenkla arbetet för dem. Vid en 

APT kunde det vara så att chefen inledde och presenterade, sedan pratade medarbetarna i 

Förändringskansliet om förändringen och om förändringskommunikation innan chefen 

avslutade. På så sätt utgjorde chefen ramen. Kommunikatören nämner vidare att det var en 

balansgång att ge stöttning men att inte ta över chefens kommunikativa ansvar. 

  

Chefsbrev, sms och e-postmeddelanden 

Kommunikatören berättar att hon regelbundet skickade ut chefsbrev med senaste nytt. Det 

kunde vara allt som rörde förändringen: olika beslut, rekryteringar, eller så kunde det handla 

om den medarbetarenkät som gjordes. De huvudsakliga verktyg som använts för 

kommunikationsarbetet har alltså varit avstämningar, kommunikativa verktyg, chefsbrev och 

sedan även att man har varit ute på APT: er. Det personliga mötet har varit en huvudsaklig 

kanal. Kommunikatören menar vidare att det var viktigt att chefer snabbt fick information när 

nya beslut fattades och beskriver den del av chefsstödet som utformats för detta ändamål: 

  

 Sedan skickade jag också ut sms och e-postmeddelanden till alla chefer  när Genomförandekommittén 

fattade nya beslut. Det var stora beslut rörande omorganisationen som fattades, bland annat i maj 2014 och i 

oktober 2014, beslut som folk gick och väntade på. “Hur ska det bli nu?” Inför varje beslut, så fort det var 

fattat... då tryckte jag på knappen och då skickades det ut ett sms till alla chefer, så att de skulle få snabb 

information. Det är oerhört viktigt att chefer  får information tidigt så att de kan svara på medarbetarnas frågor då 

de kommer. Det var inte alltid som vi lyckades med det för det är inte alltid som alla tittar på mobilen på en gång 

och det var inte alltid som tekniken klaffade, men det var ambitionen i alla fall att de skulle få informationen så 

fort det bara gick. 
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Hantering av rykten 

Vidare berättar kommunikatören att om det “bubblade” i organisationen om något, rykten, då 

kunde de ge information om det på exempelvis intranätet, vilket kunde neutralisera dessa 

rykten. De kunde också skicka ut ett infobrev till cheferna för att informera om att “nu 

cirkulerar dessa rykten men de stämmer inte, utan det är så här”. Cheferna hade då svar till 

sina chefer eller medarbetare som pratade om en viss sak och på så sätt kunde man snabbt 

dämpa de rykten som fanns. 

 

Chefers dubbla roller 

Kommunikatören beskriver även att det som hon har tryckt mest på vad gäller kommunikation 

är chefernas dubbla roller, att de är chef men att förändringen även påverkar dem och att det i 

sin tur påverkar hur de kommunicerar. Vare sig de märker det eller inte så påverkar det 

kroppsspråk, valet av vad de informerar om, och  hur de informerar. 

  

Man får medvetet tänka att man har två roller: säga till sig själv att “nu är jag i min roll som chef och 

nu kan jag prata om det här” eller, ”nu är jag i min roll som mig själv och nu tycker jag att det är jättejobbigt 

och frustrerande”. Det är också viktigt att man ventilerar den personliga rollen i rätt forum, t.ex. med sina 

chefskollegor och inte med sina medarbetare. Och när man sedan går tillbaka i sin roll som chef så 

kommunicerar man åter igen som chef, neutralt och sakligt.  

5.1.4 Kontinuerlig uppföljning och arbete med förändringskommunikation idag 

Kommunikatören berättar att det utfärdades en medarbetarenkät ungefär en gång i kvartalet 

under 2013 och 2014.  Där mättes hur medvetna medarbetarna var om förändringen och vem 

de fick informationen av. Uppsala hade väldigt bra resultat. Kommunikatören berättar att:  

 

De goda resultaten var tack vare cheferna och deras fantastiska arbete med att kommunicera 

förändringen och att hålla dialogen levande. Vi tillhandahöll verktygen, men det var cheferna som tog det 

kommunikativa ansvaret på ett strålande sätt. 

  

Denna nyhet stod i ett nyhetsbrev. Brevet skickades ut till alla chefer i den strategiska 

ledningsgruppen, samma chefer som kommunikatören träffade regelbundet. Sedan hade de i 

uppgift att sprida det vidare till cheferna under dem och så till medarbetarna. 

Kommunikatören anser att medarbetarenkäterna blev en slags avstämning om man nådde 

fram till medarbetaren längst ut. 
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Arbetet med förändringskommunikation fortsätter även efter genomförandet av förändringen 

den 1 januari 2015. Kommunikatören reflekterar över att det nuvarande arbetet med 

förändringskommunikation idag sker i det ordinarie kommunikationsarbetet vid 

kommunikationsenheten i region Mitt.  Förändringen är nu en del av vardagen, men hon kan 

fortfarande få förfrågan om att komma och prata om kommunikativa verktyg och om att 

kommunicera i förändring. Kommunikatören jobbar fortfarande med chefsbrev för att öka 

informationsflödet till cheferna och även med annat chefsstöd för att underlätta för de nya 

cheferna i den nya organisationen. 

  

Biträdande regionpolischefen berättar också att regionpolischefen skickar ut ett månadsbrev 

om förändringsarbetet och polisområdeschefen berättar att medarbetare kan ta del av 

information på intranätet. Information går också i ett nedåtgående flöde genom olika chefsled 

till den enskilde medarbetaren. Även polisområdeschefen skriver månadsbrev regelbundet om 

det som är aktuellt i polisområde Uppsala. 

5.2 Chefers och medarbetares uppfattningar och mottagande av 

förändringskommunikationen 

Under detta tema redovisas intervjumaterial som syftar till att besvara studiens andra 

frågeställning. 

5.2.1 Uppfattningar om arbetssätt 

Michael Fetz har tillsammans med regionpolischefen rest runt till nästintill alla polisstationer 

i regionen och träffat personal. Han tycker att detta sätt att kommunicera har känts viktigt: 

medarbetare har fått träffa regionledningen och ställa frågor, och ledningen har fått berätta 

om förändringsarbetet utifrån sitt perspektiv.  

 

Polisområdeschefen belyser vikten av att det ges utrymme för reflektion. Den biträdande 

regionpolischefen anser att en förutsättning för att lyckas med förändringsarbetet är att ha 

bra kommunikation kring vad som sker och vad som komma ska, samt att man hela tiden ger 

medarbetarna möjlighet att ställa frågor. 

 

Medarbetare 1 hade vid en APT möjlighet att i grupp diskutera omorganiseringens 

utformning. Medarbetaren har följande attityd till sin delaktighet: 
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Man orkar inte sätta sig in i det för man vet att de som genomför omorganiseringen, de kommer göra 

som de vill. Sedan spelar det ingen roll att vi kommer med en massa förslag. Så länge det inte passar in i 

deras bild så kommer det aldrig att genomföras. Lite så har vi känt... Jag vet inte vad det var som hände med 

det där men det känns som...vi kan sitta där och diskutera och komma fram till jättebra saker men det känns 

inte som att det kommer fram till slutstationen, de som faktiskt behandlar och som faktiskt kan verkställa det 

som händer. 

  

Medarbetare 3 berättar om sitt deltagande vid en föreläsning där Thomas Rolén berättade om 

den kommande förändringen. Till detta ställer sig medarbetaren väldigt positiv och menar att 

“det gav delaktighet på ett annat sätt.” 

5.2.2 Chefen och det kommunikativa ledarskapet 

Den biträdande regionpolischefen och polisområdeschefen tycker att det personliga mötet har 

varit en viktig kanal för förändringskommunikationen. Biträdande regionpolischefen 

uttrycker att “... det har varit en viktig kommunikationskanal för chefer att vara ute och ta det 

här ansvaret... det är oöverträffat, finns inget som slår det. Att kunna träffa sina medarbetare, 

antingen enskilt eller i grupp”.  

 

Majoriteten av medarbetarna anser att det är kommunikationen med/informationen från 

deras närmsta chef som har varit mest givande informativt. Medarbetare 1 uttrycker att “det 

är där jag har fått mest, bäst information, jag slipper sitta med 100 sidor, utan jag får det 

muntligen och jag kan ställa frågor tillbaka, så att det är honom jag har fått mest och bäst 

information av”. Medarbetare 4 redogör för vad medarbetaren tror har bidragit till att 

kommunikationen med/informationen från närmsta chefen har varit bra: “Jag tror 

någonstans att det har legat ett krav på alla chefer att alla medarbetare ska delges allting som 

är till för oss att veta och [min närmsta chef] har tagit det på största allvar så ingenting har 

undgått mig egentligen”. 

 

Medarbetare 2 menar att kommunikationen med/information från medarbetarens närmsta chef 

inte har varit så bra och redogör för en orsak som kan vara bidragande till detta: “Jag tror att 

det beror på att han inte sitter på så mycket mer information än vad jag gör. Det är iallafall det 

jag vill tro”. Medarbetare 1 menar tvärtom att chefer får mer information än övriga 

medarbetare: “Han får nog mer information än vad jag får, för han går på möten där det 

informeras om sånt där, det gör ju inte jag, utan det är hans uppgift att trycka ut det till mig”. 
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5.2.3 Kommunikation kring förändringen 

De båda cheferna anser att de fick tillräckligt med information innan förändringen 

implementerades. De poängterar dock att andra chefer och medarbetare kan ha andra åsikter. 

Den biträdande regionpolischefen uttrycker sig enligt följande: 

  

Vi har verkligen fått tillräckligt med information. Men jag är inte säker på att alla medarbetare svarar 

som vi. Utan ofta så är det ju så att ju längre ut i linjen man kommer desto mindre information tycker man sig 

ha fått. Så tror jag att det kan vara … 

  

De båda cheferna är eniga om att man alltid kan förbättra och utveckla kommunikationen. 

Den biträdande regionpolischefen menar att det är medarbetarna som kan avgöra om de har 

lyckats eller inte med kommunikationen. Samtliga medarbetare anser att det har funnits 

mycket information om förändringen innan den realiserades. Två av medarbetarna är enbart 

positiva till informationen och en av dessa menar att den har varit “klockren”. De övriga två 

tycker att de har fått information, men att det har varit för mycket och att det har varit svårt att 

förstå helheten. Medarbetare 1 menar att ”ja, det har funnits jättemycket information. Men jag 

vet inte vad som är viktigt för mig så”. 

 

Både Rickard Johansson och Michael Fetz anser att varje enskild medarbetare har ett eget 

ansvar att själv söka, och inte bara “bli matad” med information. Rickard Johansson säger: 

  

Utmaningen att nå alla med samma information är ofta svår, det finns säkert en och annan som 

kanske tycker att de inte nåtts av alla dess delar, men det som vi sa att var och en också har ett ansvar 

eftersom det funnits gott om mycket bra informationsmaterial på nätet, att själv ta del och läsa detta 

material. 

  

Rörande hur det har talats om förändringen kollegor emellan är det i materialet från 

medarbetarintervjuerna framträdande att det har funnits en negativ ton. Medarbetare 1 menar 

att kommunikationen har varit ganska sarkastisk. Medarbetare två menar att “...det har varit så 

jävla mycket skitprat inne på rummen i korridoren”. Medarbetare 3 berättar att “kollegor 

emellan så har vi ibland skrattat och ibland skakat på huvudet åt förändringen”. 

  

I medarbetarnas helhetsintryck av kommunikationen kring förändringen kommer både 

positiva och negativa åsikter till uttryck. Medarbetare 1 sammanfattar kommunikationen kring 



44 
 

förändringen med tre ord: “Rörig, otydlig, ofullständig”. Respondent 3 uttrycker sin syn på 

kommunikationen enligt följande: 

  

...kommunikationen...det finns säkert saker att förbättra, men den var absolut tillräcklig, man 

behöver inte veta allt. Utan, det har fungerat bra. Jag skulle ge dem lite väl mycket cred om jag sa att det har 

skett på bästa möjliga sätt, men det har funkat bra. 

 

Medarbetare 1 och 2 menar att det är tidskrävande att ta till sig information om förändringen. 

Medarbetare 2 säger att “man måste verkligen lägga ner lite jobb om man ska kunna ta till sig 

information”. Medarbetare 1 beskriver sin inställning till att ta till sig information på egen 

hand: “Varsågod och läs på ungefär, och det orkar man inte”.  Michael  Fetz  tycker  att  

informationen  och  kommunikationen har  fungerat  väldigt  bra. Rickard Johansson menar 

att: 

  

...kommunikation, det är  en del i vardagen där man hela tiden ska kommunicera och föra dialog, så, 

om man säger såhär, i det språkforum som jag har i min strategiska ledningsgrupp där man ger information 

såhär ständigt, den tycker jag har fungerat, försöka berätta vid varje ledningsmöte om olika saker som pågår 

då.  

5.2.4 Oro, osäkerhet och meningsskapande 

Michael Fetz och Rickard Johansson anser att det svåraste området att hantera när det gäller 

kommunikation är att kommunicera så att alla inte bara vet vad som sägs och vad som 

händer, utan att de förstår det. Den biträdande regionpolischefen redogör för detta: 

 

För hur det än är, vi kan komma på geniala idéer och bestämma hur det ska vara men förstår inte 

medarbetarna vad vi menar så, då kanske de inte tar det till sig och då spelar det ingen roll vilka strategier, 

idéer vi har, om de inte gör som vi har tyckt att man ska göra då, utan a och o är ju att allt som vi gör omsätts i 

en praktisk verklighet för att få det, för att få deras förståelse så måste de vara med och påverka, tycka och 

tänka.” 

 

Samtliga medarbetare berättar att de har kunnat ställa frågor om omorganiseringen. 

Medarbetare 3 nämner att det funnits ett “kom och fråga”-evenemang med en lokal 

informationsenhet. Två av medarbetarna är positiva till möjligheten att ställa frågor och delta i 

diskussioner. Medarbetare 4 berättar att “vi har lyft om man har funderingar och tankar och 

så...så där tycker jag möjligheten verkligen har funnits till att ta upp det om det finns några 

tankar och funderingar”. Medarbetare 2 och 4 menar dock att svaren kanske inte alltid ger 
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förståelse. Medarbetare 4 säger att “... i de frågor jag har ställt så har jag fått svar, men vissa 

svar är ju svåra att förstå även fast man får ett svar”. 

 

Michael Fetz berättar att det är många som är oroliga och inte känner sig informerade. Det 

kan vara kopplat till vad man har för jobb  många undrar om deras jobb eller funktion i 

organisationen kommer finnas kvar, om de måste flytta, eller om de får en ny lön. Rickard 

Johansson fyller i: 

 

...det är det som Micke säger, att oron har funnits från vissa, ”innebär det här att jag måste lämna min 

arbetsplats och flytta?” och så vidare. Så det har varit många funderingar kring detta. Till exempel så har vi 

minskat på chefsnivåer. Det blir färre chefer i den nya organisationen och det skapar också oro. Det är inte 

alla som söker chefsfunktioner i den nya organisationen som kommer att få det eftersom att man har minskat 

på antalet och det är en hård konkurrens. Det skapar många frågor, funderingar och oro. 

 

Detta är märkbart bland medarbetarna. Det finns en uttalad oro bland medarbetare. Oron 

handlar bland annat om hur omorganiseringen kommer beröra dem och vad som ska hända 

med den enskilde individen i den nya organisationen. Medarbetare 2 säger: 

  

Ibland ville man väl veta mer. Just när det gäller sådana saker som “vad ska hända med mig nu då?” 

och det är därför det finns kritik från stora delar av befolkningen i huset här. Det är ju den här ovissheten, “vad 

händer med mig? Med mina arbetskamrater? Får vi jobba i hop eller blir vi splittrade nu?” och det är sådana 

saker, sådana här trygghetssaker som jag tror påverkar väldigt mycket...just osäkerheten att inte veta. 

 

Medarbetare 3 uttrycker att oro har funnits på vissa håll men inte inom medarbetarens 

närmaste miljö, och menar att förändringar ofta är röriga i sin natur. 

  

Det var inte så att jag kände ovisshet kring något...Mitt uppdrag har varit att stävja oro som 

uppstår...Det har varit oroligt på vissa håll. I min grupp tycker jag ändå att de har varit tillfreds, vi har ju pratat 

om allt...Det kan upplevas rörigt och svajigt, men det är en del av en omorganisation, saker är inte som det har 

varit tidigare. Det tillhör ju en förändring. 

 

Sammanfattningsvis belyser resultaten från intervjun med kommunikatören att det har funnits 

chefsstöd med bland annat personliga möten och avstämningar med kommunikatören där 

chefer har kunnat ventilera sig, till exempel om vad som “bubblar” bland personalen. 

Kommunikatören har redogjort för Förändringskurvan och betonat att olika personer reagerar 

olika på en förändring. Kommunikationsstrategierna har varit skräddarsydda efter chefers 
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önskemål, för att passa just dennes medarbetare. Det kommunikativa ledarskapet är 

framträdande och cheferna har varit ansvariga för att driva förändringen. I Uppsala arbetade 

ett förändringskansli bestående av 5 personer med allt som rörde förändringen. Det hölls en 

arbetsledarkonferens hösten 2013 med workshops och föreläsningar på temat förändring. 

Resultaten visar vidare på att många fått vara med och tycka i olika frågor innan 

genomförandet i olika övningsgrupper och arbetsgrupper. En av medarbetarna har deltagit i en 

diskussion om förändringens utformning. Michael Fetz och Rickard Johansson har 

understrukit att kommunikationsarbetet ska skapa förståelse. Vad gäller uppföljningen så 

utfärdades det medarbetarenkäter där det mättes hur medvetna medarbetarna var om 

förändringen. Medarbetarenkäterna fungerade som en slags avstämning för om man nådde 

fram till medarbetaren längst ut.  

 

Det som varit särskilt framträdande vad gäller resultaten från medarbetarintervjuerna och 

intervjun med biträdande regionpolischefen och polisområdeschefen, är att majoriteten av 

medarbetarna anser att kommunikationen med/informationen från deras närmsta chef har 

fungerat bra. Den medarbetare som fått möjligheten att sitta i en grupp och diskutera 

förändringens utformning anser att det inte spelar någon roll att medarbetarna kommer med 

förslag för att de som genomför omorganiseringen kommer göra som de vill.  Rickard 

Johansson och Michael Fetz är medvetna om att information kan ändras på vägen och ser det 

som en stor utmaning att behålla en röd tråd i informationen, hela vägen till den enskilde 

medarbetaren. Michael Fetz beskriver det som “viskleken”. Han menar även att det är 

medarbetarna som kan avgöra om de lyckats med kommunikationen eller inte. Alla 

medarbetare anser att det funnits mycket information om förändringen innan den realiserades. 

En sak som framkommer av medarbetarintervjuerna är att det funnits en negativ ton kollegor 

emellan när de talat om förändringen.  
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6. Analys 

I detta analyskapitel analyseras studiens intervjuresultat genom att kopplas till de teorier som 

har presenterats i studiens teorikapitel. Analyskapitlet är indelat i de huvudrubriker och 

underrubriker som tidigare presenterats i studiens analytiska ramverk. 

6.1 Förändringskommunikationens utformning 

6.1.1 Arbetssätt 

Den arbetsledarkonferens som hölls under hösten 2013 inkluderade bara chefer. Detta kan 

kopplas till Clampitt, DeKoch och Cashmans kommunikationsstrategi withhold and uphold 

eftersom det då undanhölls information från medarbetare. Cheferna kunde vid detta tillfälle 

ställa frågor om förändringen och delta i olika aktiviteter. Detta kan anses öka chefers 

förståelse för förändringen, vilket kan kopplas till studiens definition av meningsskapande. 

Meningsskapande beskrivs som en social och ömsesidig process och dialog är centralt för att 

skapa mening. Därför var denna arbetsledarkonferens ett bra tillfälle för chefer att skapa 

mening kring förändringen.  

 

Enligt biträdande regionpolischefen och polisområdeschefen har många poliser fått vara med 

och tycka och tänka i olika frågor innan genomförandet av förändringen. En medarbetare som 

intervjuats inom ramen för denna studie har deltagit i en diskussion rörande förändringens 

utformning vid en APT. Detta kan ses som delaktighet gällande hur saker ska förverkligas 

inom ramen för förändringens förankringsfas. I linje med Förändringshjulet har man således 

gett utrymme för delaktighet och dialog innan förändringen genomförs. 

6.1.2 Kommunikation kring förändringen 

Vad gäller informationen menar Michael Fetz och Rickard Johansson att det är viktigt att 

bibehålla en röd tråd hela vägen till den enskilde medarbetaren. De menar dock att det finns 

en risk att informationen filtreras när den passerar genom olika led innan den når den enskilde 

medarbetaren. Michael Fetz använder “viskleken” som metafor för detta. Viskleken illustrerar 

på så vis hur seriereproduktionsfel  kan ske.  

 

Polisområdeschefen belyser kommunikationsarbete med att skapa förståelse och försöka få ut 

information så medarbetare kan få förståelse, vilket är i linje med flera forskare som 

behandlar meningsskapande (Ericson, 1998; Cheney, Christensen, Zorn & Ganesh, 2004; 
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Greenberg, 1995;  Lewis, 2000, se von Platen 2006, 29, Dutton & Duncan 1987, se Luo 2007, 

9). Dessa forskare menar att medarbetares förståelse är avgörande för en förändring. Enligt 

Weicks modell för att reducera tvetydighet skapas mening genom regler eller cykler. 

Biträdande regionpolischefen berättar att det funnits en organisation som enbart fanns till för 

att besvara frågor, som alla kunde vända sig till. Medarbetare har således fått möjlighet att 

reducera tvetydighet genom cykler. Eftersom information passerade genom flera led innan 

den nådde medarbetarna var risken hög för seriereproduktionsfel. 

6.1.3 Kommunikativt stöd till chefer 

Kommunikatören belyser chefernas drivande roll i förändringen, vilket är i linje med 

Förändringshjulet där chefer ses som nyckelpersoner i en förändring. Kommunikatören 

understryker  att chefer bör ventilera frustration och andra känslor med sina chefskollegor och 

inte med sina medarbetare, vilket knyter an till att det i förankringsfasen är viktigt att chefer 

får stöd i olika chefsforum. I Uppsala fick cheferna i ledningsgruppen dessutom stöd av 

Förändringskansliet, genom kontinuerliga avstämningar med kommunikatören. Vid dessa 

avstämningar kunde cheferna berätta om det var något som "bubblade" bland personalen 

vilket mot bakgrund av Förändringshjulets förankringsfas kan ses som att kommunikatören 

stämde av hur förändringens budskap mottagits. 

 

Genom att använda sig av Förändringskurvan har kommunikatören arbetat med att göra 

chefer och medarbetare införstådda med olika känslor som kan uppstå vid en förändring. På så 

sätt har cheferna haft bra förutsättningar för att vara ett känslomässigt stöd för sina 

medarbetare, en roll som är särskilt viktig i förankringsfasen, då oro och förvirring lätt kan 

uppstå. 

 

Om det var något som  “bubblade” bland medarbetarna som visade sig vara rykten så kunde 

Förändringskansliet genom att skicka ut information på intranätet neutralisera dessa rykten. 

Detta kan kopplas till Clampitt , DeKoch och Cashmans kommunikationsstrategi Identify & 

reply eftersom de då utgick från medarbetarna. Denna strategi kan också kopplas till de 

tillfällen då kommunikatören var ute och pratade om att leda och kommunicera förändring 

eftersom kommunikationen då skräddarsyddes till gruppen kommunikatören träffade. 
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6.1.4 Kontinuerlig uppföljning och arbete med förändringskommunikation idag 

Mot bakgrund av Förändringshjulets förankringsfas kan det sägas att man även genom 

medarbetarenkäterna stämde av hur budskapet mottagits. Kommunikatören berättar att 

Uppsala fick bra resultat på medarbetarenkäterna, och att hon såg det som en bekräftelse på 

att cheferna lyckats nå fram till medarbetare längst ut. Den röda tråden i kommunikationen 

har således bibehållits och det kan då sägas att inget seriereproduktionsfel inträffat.  

Kommunikatören menar också att det var tack vare cheferna som resultaten var så bra, vilket 

antyder att cheferna fullföljt sina kommunikativa uppgifter i linje med Förändringshjulets 

förankringsfas. 

 

När förändringen implementeras, i genomförandefasen, är det viktigt att kontinuerligt 

kommunicera om förändringsprocessen, till exempel via nyhetsbrev, vilket både 

kommunikatören, regionpolischefen och polisområdeschefen gör idag. Detta kan ses som en 

indikation på att Polisen nu befinner sig i förändringens genomförandefas. Förändringen har 

dock blivit vardag och det nuvarande arbetet med förändringskommunikation sker i det 

ordinarie kommunikationsarbetet vid kommunikationsenheten i region Mitt, vilket å andra 

sidan visar på att Polisen nu befinner sig i Förändringshjulets konsolideringsfas. 

6.2 Chefers och medarbetares uppfattningar och mottagande av 

förändringskommunikationen 

6.2.1 Uppfattningar om arbetssätt 

Under genomförandefasen har biträdande regionpolischef Michael Fetz tillsammans med 

regionpolischefen rest runt till nästintill alla polisstationer i regionen och träffat personal. 

Ledningen berättade om förändringen ur sitt perspektiv och medarbetarna kunde ställa frågor. 

Medarbetarna fick på så sätt möjlighet att skapa mening genom cykler, i  linje med Weicks 

modell. Det kan också sägas att det skapades en dialog, vilket fortsätter att vara en viktig 

faktor när förändringen implementeras. 

 

Medarbetare 1, som vid en APT deltagit i en diskussion rörande förändringens utformning, 

hade uppfattningen av att det inte spelade någon roll att de kom med förslag då det kändes 

som att förslagen inte skulle nå förändringens implementerare. Medarbetaren ansåg också att 

mycket redan var bestämt och de medarbetare som deltog i diskussionen inte skulle ha något 

inflytande oavsett hur bra idéer de hade. Mot bakgrund av Förändringshjulets förankringsfas 
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kan här sägas att medarbetaren har uppfattningen om att denna dialog var ett "spel för 

gallerierna", vilket kan ses som ett resultat av dennes förhoppningar på dialogen. Enligt 

Förändringshjulet bör ledningen redan i analysfasen vara lyhörda för medarbetares idéer, 

uppfattningar och erfarenheter genom att exempelvis sätta ihop en grupp medarbetare baserat 

på deras kunskap inom ett visst område. På så sätt förenklas implementeringen av beslutet och 

ledningen får ett rikare beslutsunderlag. Detta steg skedde istället i förankringsfasen och detta 

kan ha bidragit till att medarbetaren ansåg att mycket redan var uppgjort från början.  

Medarbetarens inställning kan också bero på var på förändringskurvan denne befann sig. 

Känslan apati kan ha bidragit till likgiltighet inför att vara med och föra en diskussion. I linje 

med de forskare som menar att meningsskapande främst äger rum i sociala sammanhang 

(Dixon, 1998; Säljö, 2000, se von Platen 2006, 19; Hellgren & Löwstedt 1997, 122) kan det 

sägas att detta arbetssätt hade förutsättningar för att underlätta meningsskapande.  

6.2.2 Chefen och det kommunikativa ledarskapet 

Cheferna har uppfattningen om att det personliga mötet har varit en viktig kanal för 

förändringskommunikation. Enligt Förändringshjulet är chefernas kommunikativa uppdrag i 

förankringsfasen att skapa mening och sammanhang. I linje med von Platen (2006, 19), som 

menar att förändringskommunikation som är begränsad till skriftlig information och 

stormöten försvårar den meningsskapande processen, kan det således sägas att man genom det 

personliga mötet skapat goda förutsättningar för meningsskapande. Detta stärks också av de 

forskare som menar att mening främst skapas i sociala sammanhang som samtal (Dixon, 

1998; Säljö, 2000, se von Platen 2006, 19; Hellgren & Löwstedt 1997, 122). 

 

Att majoriteten av medarbetarna har uppfattningen om att deras närmaste chef har varit den 

mest givande informationskanalen visar på att organisationens mellanchefer följer sitt 

kommunikativa uppdrag, vilket är en viktig del av Förändringshjulets förankringsfas. 

Medarbetare 1 tror dock att dennes närmste chef antagligen får mer information än 

medarbetaren själv. Detta kan ses som att chefen undanhåller information från medarbetare, 

vilket kan kopplas till kommunikationsstrategin “withold & uphold”. Luo (2007, 11) skriver 

dock att det på grund av organisationsmedlemmars olika områden och status är ovanligt att de 

får lika mycket information. Därför behöver det inte vara så att chefen undanhåller 

information, utan att de får olika mycket information beroende på deras roll i organisationen. 
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6.2.3 Kommunikation kring förändringen 

Att vissa medarbetare menar att det har varit för mycket information och att det har varit svårt 

att förstå helheten av den kan kopplas till kommunikationsstrategin “spray & pray”. De har 

blivit överösta med information, men inte lyckats urskilja vad som var viktigt och har därför 

inte förstått helheten. De har således inte kunnat skapa mening kring förändringen på ett 

effektivt sätt. Detta antyder att chefers kommunikativa uppgifter i förankringsfasen inte har 

fullföljts. Det kan även handla om medarbetares inställning. En medarbetare beskriver hur 

denne inte orkat läsa på om förändringen, vilket i linje med Förändringskurvan kan ses som 

en slags apati eller likgiltighet inför att försöka skapa förståelse för förändringen. 

 

Det framkommer i medarbetarintervjuerna att det talats om förändringen kollegor emellan 

med en negativ ton och en medarbetare beskriver att “det har varit så jävla mycket skitprat”.  

Medarbetare har i förankringsfasen ansvar att föra fram sina åsikter och uppfattningar. Det 

“skitprat” som funnits i organisationen kan vara ett tecken på att åsikter inte har förts fram till 

ledning och chefer, utan stannat kollegor emellan. Enligt Förändringshjulet har alla parter 

ansvar för att ha en ansvarsfull intern kommunikation och “skitprat” är inte ansvarsfull 

kommunikation. 

6.2.4 Oro, osäkerhet och meningsskapande 

Biträdande regionpolischefen och polisområdeschefen anser att det är viktigt att alla inte bara 

vet vad som sägs och vad som händer, utan att de förstår det. Detta kan kopplas till 

förankringsfasen och chefernas kommunikativa uppdrag att skapa mening och sammanhang. 

Samtliga medarbetare berättar att de har kunnat ställa frågor om omorganiseringen. I linje 

med Weicks modell har medarbetarna genom att ställa frågor valt cykler som 

meningsskapande process. Två medarbetare menar dock att svaren på frågorna inte alltid lett 

till förståelse. Det kan då sägas att meningsskapandet inte var effektivt. 

 

Oro har funnits, och finns i organisationen. Den handlar bland annat om hur man berörs av 

förändringen. Medarbetare 2 säger att oron handlar om “osäkerheten att inte veta”, hur det 

kommer bli för den enskilde individen. Detta kan kopplas till Buono och Bowditch (1993, se 

Elving 2005, 133) som menar att osäkerhet bland annat handlar om just konsekvenser för 

individen. Medarbetare 3 berättar att det inte förekommit någon märkbar oro i dennes grupp, 

utan att de har varit tillfreds och har pratat om allt. Detta antyder att gruppens chef fullföljt det 

kommunikativa uppdrag som förespråkas i förankringsfasen och skapat dialog kring viktiga 
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frågor. På så sätt har mening och sammanhang skapats. Detta kan i sin tur ses som en 

anledning till att gruppen varit tillfreds.  
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7. Slutsatser och diskussion 

I detta avslutande kapitel sammanfattas studiens resultat och frågeställningarna besvaras 

genom att de slutsatser som studien genererat beskrivs. Därefter förs en avslutande 

diskussion och förslag till framtida forskning ges.  

7.1 Sammanfattning och slutsatser 

Den här studien har undersökt Polisens interna förändringskommunikation med fokus på 

region Mitt och Uppsala, både utifrån ett lednings-och ett medarbetarperspektiv. Syftet med 

denna studie har varit att undersöka hur den interna kommunikationen kring Polisens 

omorganisering utformats, uppfattats och mottagits av ledning och medarbetare inom Polisen 

i  region Mitt och Uppsala.  

7.1.1 Förändringskommunikationens utformning 

Mot bakgrund av de intervjuer som genomförts med kommunikatören, biträdande 

regionpolischefen och polisområdeschefen, samt i viss mån medarbetarintervjuerna, har 

material samlats in för att utröna hur den interna kommunikationen kring Polisens 

omorganisering utformats. I intervjumaterialet framgår det att det i Uppsala fanns ett 

förändringskansli som arbetade med förändringskommunikationen. Det empiriska materialet 

visar även att fokus har legat på att stötta cheferna, som skulle driva förändringen, med 

kommunikativa verktyg och avstämningar. Rykten som uppstått har i linje med 

kommunikationsstrategin identify & reply neutraliserats. Denna kommunikationsstrategi kan 

även kopplas till att kommunikatören skräddarsydde sin kommunikation efter gruppen som 

hon träffade. Därför görs tolkningen att kommunikationens utformning på så vis grundat sig i 

en lyhördhet mot medarbetarna. Delar av materialet har också kopplats till 

kommunikationsstrategierna spray & pray och withold & uphold. Dock anses ingen strategi 

helt stämma överens med kommunikationsarbetet i sin helhet, eftersom 

kommunikationsarbetet inte stämmer in på alla aspekter av någon strategi. Båda cheferna 

uttryckte att det är viktigt att skapa förståelse hos medarbetare, vilket de har tagit i beaktning i 

sin kommunikation. Det har getts utrymme för att ställa frågor och medarbetare har därför fått 

möjlighet att reducera tvetydighet genom cykler och på så sätt skapa förståelse av 

förändringskommunikationen. Detta tolkas som att cheferna inte har en tradionell syn på 

kommunikation där kommunikation ses som något som paketeras, skickas iväg och sedan 

mottas i samma skick, utan de är medvetna om kommunikationens betydelse vid en 

förändring och har varit tydliga med att meningsskapande måste äga rum. 
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Informationen har flödat från ledningen vidare till mellanchefer och därefter till medarbetare, 

och på grund av att information då passerade genom flera led innan den nådde medarbetarna 

var risken hög för seriereproduktionsfel. Michael Fetz använder “viskleken” som metafor för 

detta. Resultatet av medarbetarenkäterna visar på att något seriereproduktionsfel inte har skett. 

Detta kan ses som en bekräftelse på att man i Uppsala lyckats med att bibehålla 

kommunikationens röda tråd till den enskilde medarbetaren, vilket de båda cheferna ansåg 

vara en stor utmaning. 

 

För att utröna hur den interna förändringskommunikationen rörande Polisens omorganisering 

utformats formulerades frågeställningen Hur har den interna förändringskommunikationen 

utformats i Uppsala? Utifrån de resultat som genererats och den analys som genomförts kan 

det sägas att den interna förändringskommunikationen har utformats med fokus på och  

utgångspunkt i organisationens chefer. Detta framgår inledningsvis genom den 

arbetsledarkonferens som hölls, där chefer fick ta del av information om förändringen i ett 

tidigare skede än övriga medarbetare, vilket dock kan ses som naturligt, då cheferna skulle 

driva förändringen. Chefernas drivande roll accentueras i det chefsstöd som utformades för att 

stötta cheferna i det kommunikativa ledarskapet. Chefsstödet bekräftar också 

kommunikationens utgångspunkt i cheferna. Även medarbetare har dock involverats i 

kommunikation kring förändringen och man har fokuserat på vikten av att skapa mening, 

vilket framgår genom möjligheten att ställa frågor. Avslutningsvis har information 

transporterats genom olika chefsled innan den nått den enskilde medarbetaren, men inget 

seriereproduktionsfel har inträffat. 

7.1.2 Chefers och medarbetares uppfattningar och mottagande av förändrings-

kommunikationen 

Den gruppintervju som genomförts med biträdande regionpolischef Michael Fetz och 

polisområdeschef Rickard Johansson, samt intervjuerna med medarbetare, har genererat 

material för kartläggning av ledningens och medarbetares uppfattningar och mottagande av 

den interna kommunikationen kring Polisens omorganisering. Chefernas uppfattning av 

kommunikationsarbetet är att informationen och kommunikationen om förändringen har 

skötts på ett bra sätt och de tycker att de fick tillräckligt med information innan förändringen 

realiserades. Medarbetarnas svar visar på både positiva och negativa uppfattningar av 

förändringskommunikationen. De faser som beskrivs och de rekommendationer som ges i 

Förändringshjulet vad gäller kommunikation och information för både chefer och medarbetare 
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i en förändringsprocess har en intressant koppling till de uppfattningar som kunnat 

identifieras. Där uppfattningarna är negativa kan ofta paralleller dras till att medarbetares 

behov, som beskrivs i de olika faserna, inte har tillgodosetts. Ett exempel på detta är att den 

medarbetare som deltagit i en diskussion  rörande förändringens utformning har uppfattningen 

av att det inte spelade någon roll att de kom med idéer och att mycket redan var bestämt. Det 

antyder att det inte fanns en lyhördhet för medarbetarnas idéer och uppfattningar i 

förändringens analysfas och att deras behov av delaktighet således inte tillgodosetts.  

 

I de fall där uppfattningarna istället är positiva kan paralleller också dras till 

Förändringshjulet, och att de behov som där beskrivits har tillgodosetts. Majoriteten av 

medarbetarna har uppfattningen att deras närmaste chef har varit den mest givande 

informationskanalen. Det kan bero på att cheferna fyllt övriga medarbetares behov av att 

skapa mening och sammanhang genom att skapa dialog kring viktiga frågor och förklara 

information.  

 

För att kartlägga befintliga uppfattningar om den interna förändringskommunikationen samt 

hur kommunikationen mottagits utformades frågeställningen Hur har kommunikationen 

uppfattats och mottagits av ledning och medarbetare i  Uppsala? Cheferna har uppfattningen 

att det personliga mötet har varit en viktig kanal för förändringskommunikation, vilket har 

skapat goda förutsättningar för meningsskapande i organisationen. De har också 

uppfattningen att det är viktigt att bibehålla en röd tråd i informationen och att det är viktigt 

att kunna ställa frågor. Uppfattningen att det personliga mötet är viktigt reflekteras i 

utformningen av kommunikationen då biträdande regionpolischefen rest runt i regionen för att 

träffa medarbetare. Uppfattningen att det är viktigt att bibehålla en röd tråd i informationen 

kan även den kopplas till utformningen av kommunikationen då informationen färdats i olika 

led till den enskilde medarbetaren. Även uppfattningen att det är viktigt att kunna ställa frågor 

kan relateras till utformningen eftersom möjligheten att göra det har varit stor. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att cheferna är positiva till förändringskommunikationens 

utformning. 

 

Gällande medarbetares möjlighet att diskutera förändringens utformning finns uppfattningen 

att det var ett “spel för gallerierna”. Rörande den närmsta chefen som mest givande 

informationskanal finns uppfattningen att så är fallet, men också att informationen från den 

närmsta chefen inte varit så bra. Vidare finns uppfattningen att det givits för mycket 
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information och att det varit svårt att förstå helheten av den. Angående hur 

förändringskommunikationen har mottagits kan sägas att oro och osäkerhet finns på vissa håll 

inom organisationen. Sammanfattningsvis kan således sägas att både positiva och negativa 

uppfattningar existerar bland medarbetare.  

 

I denna studie har det framkommit att chefernas uppfattningar har gått i samma riktning. 

Medarbetarnas uppfattningar skiljer sig åt sinsemellan och vidare skiljer sig medarbetarnas 

uppfattningar delvis från chefernas.  

7.2 Avslutande diskussion 

Det framkommer i denna studie  att medarbetare och chefer getts utrymme till 

meningsskapande genom bland annat personliga möten och möjligheten att ställa frågor, där 

de getts möjlighet att skapa förståelse kring förändringskommunikationen. Chefernas 

uppfattning av att det är viktigt att medarbetare förstår det som kommuniceras tycks ha 

påverkat utformningen av kommunikationen på ett sätt som främjat meningsskapande.  

 

Denna studie visar att ingen av Clampitt, DeKoch och Cashmans kommunikationsstrategier 

går att applicera på Polisens förändringskommunikation i sin helhet, vilket är överraskande.  

Visserligen har Polisens förändringskommunikation drag av de tre 

kommunikationsstrategierna identify & reply, withold & uphold och spray & pray, men då det 

är små fragment av varje strategi som passar in på kommunikationen  kan strategierna anses 

vara för standardiserade och begränsade i sin utformning. Strategierna är i detta fall inte 

tillräckligt komplexa för att beskriva den kommunikativa situationen. Då dessa 

kommunikationsstrategier är väl använda inom studier som faller inom området strategisk 

kommunikation är det särskilt intressant att tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till dessa. 

Dessa strategier kan vara i behov av en modifiering då varje strategi är väldigt specifik och 

precis som i denna studie kan det finnas andra fall där kommunikationen stämmer in på en 

punkt av en strategi, men inte på övriga punkter. 

 

Denna studie har inkluderat både ledning och medarbetare och har därför kunnat ge en mer 

komplett bild av förändringskommunikationen då alla involverade aktörer har inkluderats. 

Detta till skillnad från tidigare studier som främst utgått antingen från ledningen eller 

medarbetarna. På så sätt har denna mer holistiska studie av förändringskommunikation 

bidragit till att utveckla forskningsfältet. Studien är också relevant ur ett vidare 
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samhällsperspektiv då den behandlar Sveriges största myndighet som hela landets befolkning 

kommer i kontakt med. 

7.2.1 Framtida forskning 

För framtida studier vore det intressant att undersöka varför vissa uppfattningar finns om 

kommunikation kring en förändring och då fokusera på bakomliggande orsaker som 

organisationssklimat eller organisationsstruktur, vilket skulle kunna påverka anställdas 

attityder. Det vore även intressant att utföra en likadan studie i Polisens andra regioner. Om 

undersökningen utförs i flera regioner finns det möjlighet att se om resultaten skiljer sig 

mellan de olika regionerna och på så sätt skapa en mer holistisk bild av 

förändringskommunikationen. En liknande undersökning kan också genomföras vid ett senare 

tillfälle för att ge en mer komplett bild av kommunikationsprocessen då omorganiseringen i 

nuläget fortfarande är en ny företeelse. 
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bakgrundskapitlet, och Elvira har haft större del i det avslutande kapitlet. Allt material och 

alla kapitel har kontinuerligt omarbetats av båda författarna och båda författarna kan därför 

sägas ha skrivit den slutgiltiga versionen av alla uppsatsens kapitel gemensamt. 
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Bilaga 2 
 
Samtyckeskrav till chefer 
 

Samtyckeskrav 
Du som deltar i denna studie kommer att bli inspelad under intervjun, detta för att underlätta 

vårt efterarbete. Denna ljudinspelning och annat material från intervjun kommer att användas 

endast till vårt uppsatsarbete och kommer sedan att raderas. Din yrkestitel och ditt namn 

kommer att finnas med i studien kopplat till intervjun och du har möjlighet om du vill att läsa 

och godkänna uppsatsen innan publicering. 

 

Jag samtycker härmed till mitt deltagande i studien “Förändringskommunikation vid Polisens 

centralisering från ett ledar- och medarbetarperspektiv”. 

 

Uppsala den 16/10 2015 

 

Underskrift:____________________________________ 

 

Namnförtydligande: _____________________________ 
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Bilaga 3 
 
Samtyckeskrav till kommunikatören och medarbetarna 
 

Samtyckeskrav 
Du som deltar i denna studie kommer att bli inspelad under intervjun, detta för att underlätta 

vårt efterarbete. Denna ljudinspelning och annat material från intervjun kommer att användas 

endast till vårt uppsatsarbete och kommer sedan att raderas. Du är helt anonym och kommer 

bara benämnas med din yrkestitel. 

 

Jag samtycker härmed till mitt deltagande i studien “Förändringskommunikation vid Polisens 

centralisering från ett ledar- och medarbetarperspektiv”. 

 

Uppsala den 30/11 2015 

 

Underskrift:____________________________________ 

 

Namnförtydligande: _____________________________ 
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Bilaga 4 
 
Intervjuguide Kommunikatör 
 

Öppningsfrågor 

 

1. Berätta lite om din yrkesroll och dina arbetsuppgifter. 

 

Tematiska frågor 

 

1. Vilken roll hade/har du i kommunikationsarbetet kopplat till  omorganiseringen? 

2. Hur arbetade du med förändringskommunikationen under planeringen av 

förändringen? 2013-2014 

3. Hur arbetar du med förändringskommunikationen nu under genomförandet av 

förändringen 2015? 

4. Hur planerades den interna förändringskommunikationen i Region Mitt?  
 Vilka strategier användes(/används)? 

 Vilka kanaler användes (/används)? 

 Vilka kanaler tycker du har varit viktigast? 

5. Vilken roll har cheferna (haft) i kommunikationsarbetet? 

6. Hur samarbetar du med chefer rörande förändringskommunikationen? 
 Vilka chefer samarbetar du med rörande förändringskommunikation? 

7. Hur involveras medarbetare i kommunikationen om förändringen? 

Feedback/idéer/kritik? 

8. Fanns det en nationell (förändrings)kommunikationsplan för “planeringsfasen” innan 

den 1/1 2015 och en annan  för “genomförandefasen” efter 1/1 2015 eller har den 

korrigerats under processens gång? 

9. Har det kommunicerats en regional vision/ledord för förändringen? 

10. Finns det planer på att följa upp och utvärdera den formella 

internkommunikationen rörande förändringen i regionen? 

11. Hur fungerar den nationella kommunikationsavdelningen?  
 Är den nationella kommunikationsavdelningen ny sedan omorganiseringen av 

Polismyndigheten? 

12. Hur samarbetar ni på kommunikationsavdelningen i Uppsala med dem rörande 

förändringskommunikationen? 

- Har du  haft mycket kontakt med den nationella kommunikationsavdelningen? 

13. Har du något du vill tillägga, eller har du några frågor till oss? 
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Bilaga 5 
 
Intervjuguide chefer 
 

Uppvärmningsfrågor 

 

1. Berätta vad det innebär att arbeta som biträdande regionspolischef? 

2. Berätta vad det innebär att arbeta som polisområdeschef? 

3. Hur länge har ni arbetat på Polismyndigheten i Uppsala? 

4. Uppskattningsvis hur många personer kommunicerar ni med internt i ditt dagliga 

arbete? 

 

Tematiska frågor  

 

5. Kan ni berätta om omorganiseringen? 

6. Varför omorganiserades Polismyndigheten? 

7. Hur fick ni information om omorganiseringen? När, och av vem? I vilka kanaler?  
 Tycker ni att det skedde på ett bra sätt eller inte? Varför/varför inte? 

 Tycker ni att informationen skulle ha kunnat förmedlats på ett bättre sätt? Varför/hur? 

8.  Kände ni att ni fick tillräckligt med information om förändringen innan den 

genomfördes?  
 Varför/varför inte? 

 Fick ni tillfälle att ge feedback? 

9.  Vilket kommunikationssätt gav mest givande information enligt er? 
 Har de olika kommunikationsvägarna gett olika typ av information om förändringen? 

 Saknade ni information från någon kanal eller person inom Polismyndigheten? 

10. Beskriv ert helhetsintryck av kommunikationen kring förändringen 
 Beskriv fördelarna → Vad upplever ni fungerar/har fungerat särskilt bra i 

kommunikationen kring förändringen? 

 Beskriv nackdelarna →  Vad fungerar/har fungerat mindre bra? 

11. Har ni varit inblandade i kommunikationsarbetet kring omorganiseringen i 

Uppsala? 
 Hade ni ansvar för att informera era medarbetare om omorganiseringen? 

 Hur gick ni till väga?/Hur har ni informerat era medarbetare om förändringen? Varför? 

 Hur meddelade ni idéer och mål till medarbetarna under förändringen?  

 Har era medarbetare haft möjlighet att ge feedback till er? Har ni kunnat vidarebefodra 

denna? 

 Hur upplever ni att kommunikationen från er till era medarbetare fungerade? 

12. Har det skett en kontinuerlig kommunikation mellan er, era medarbetare och 

kommunikationsavdelningen under förändringen? 

13. Hur talades det om förändringen inom ledningen på Polismyndigheten i Uppsala? 

14. Har ni något ni vill tillägga, eller har ni några frågor till oss? 
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Bilaga 6 
 
Intervjuguide Medarbetare 
 

Öppningsfrågor 

1. Berätta lite om dig själv och din yrkesroll. 

 Vad är din yrkestitel? 

2. Vilket lokalpolisområde är du verksam inom? 
 Samarbetar ni med de andra lokalpolisområdena? 

2. Kommunicerar du dagligen med din närmaste chef? 

 Hur?- I vilka kanaler? 

 

Tematiska frågor 

 

5. Kan du berätta lite om omorganiseringen? 

6. Varför tror du att Polismyndigheten omorganiserades? 

7. Hur fick du information om omorganiseringen? När, och av vem? I vilka kanaler?  
 Tycker du att det skedde på ett bra sätt eller inte? Varför/varför inte? 

 Tycker du att informationen skulle ha kunnat förmedlats på ett bättre sätt? Varför/hur? 

8. Kände du att du fick tillräckligt med information om förändringen innan den  

realiserades?  
 Varför/varför inte?  

 Fick du tillfälle att ge feedback? 

9. Har du själv aktivt sökt information om förändringen, tex i intrapolis? 

 Upplevde du att det var lätt eller svårt att hitta information? 

10. Vilket kommunikationssätt gav mest givande information enligt dig? 
 Har de olika kommunikationsvägarna (kanalerna) gett olika typ av information om 

förändringen? 

 Saknade du information från någon kanal eller instans inom Polismyndigheten? 

11. Beskriv ditt helhetsintryck av kommunikationen kring förändringen 
 Beskriv fördelarna → Vad upplever ni fungerar/har fungerat särskilt bra i 

kommunikationen kring förändringen? 

 Beskriv nackdelarna → Vad fungerar/har fungerat mindre bra? 

12. Hur har ni pratat om förändringen kollegor emellan? 

 Har sättet att tala om förändringen ändrats under tidens gång? 

13. Har du varit delaktig i planering/utformning av förändringen?  
 Om ja, hur? 

14. Får du kontinuerlig information om förändringen i dagsläget? 

15. Hur har omorganiseringen påverkat dig i din yrkesroll? 
 Har du fått nya arbetsuppgifter? 

 Nya chefer? 

 Har förändringen påverkat hur du kommunicerar i ditt dagliga arbete? 

16. Har du något du vill tillägga, eller har du några frågor till oss? 
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Pressrelease 
 

Intern förändringskommunikation hos Polisen i Uppsala 
 

Polisen i Sverige genomgår nu den största förändringen inom myndigheten sedan 1965. 

Polismyndigheten är numera Sveriges största myndighet. 21 polismyndigheter har blivit 

en och arbete med kommunikation har varit centralt under förändringsprocessen. 
 

Inom ramen för en kandidatuppsats har studenter i medie- och kommunikationsvetenskap vid 

Uppsala universitet studerat hur den interna kommunikationen rörande förändringen har 

utformats, uppfattats och mottagits hos Polisen i Uppsala. Framträdande är att den interna 

kommunikationen utformats med utgångspunkt i organisationens chefer, vars uppgift har varit 

att leda förändringen. Man pratar om ett kommunikativt ledarskap och har fokuserat på 

medarbetarnas möjlighet att skapa förståelse kring det som sker. Vad gäller uppfattningar och 

mottagande av kommunikationen inkluderas både ledning och medarbetare. Cheferna som 

intervjuats är nöjda, medan medarbetarna som intervjuats uttrycker både positiva och negativa 

tankar. 

 

Polismyndigheten, som tidigare var indelad i 21 myndigheter, är nu indelad i sju regioner som 

i sin tur är indelade i polisområden och lokalpolisområden. Uppsala är huvudort i nybildade 

region Mitt (Uppsala-, Västmanlands- och Gävleborgs län). Chefer, medarbetare och en 

kommunikatör inom Polisen i region Mitt och Uppsala har intervjuats. Medan chefernas 

uppfattningar går i samma riktning skiljer sig medarbetarnas uppfattningar åt sinsemellan. 

Medarbetarnas uppfattningar skiljer sig även delvis från chefernas. 

 

Cécilia Rubinstein & Elvira Strömberg 

 

Viskleken: en fallstudie av Polisens interna förändringskommunikation 

 

Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet 

 

Cecilia.Rubinstein.0541@student.uu.se / Elvira.Stromberg.5991@student.uu.se 

 

073-988 90 05 / 073-229 48 06 

 

 


