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SAMMANFATTNING 

Polismyndigheten i Sverige ombildades den 1 januari 2015 till en nationell myndighet. 

Omorganisationen skedde med syfte att underlätta styrningen, öka flexibiliteten och 

kostnadseffektiviteten samt förbättra resultaten. Detta skulle innebära resursstarka 

lokalpolisområden med högt beslutsmandat och närhet till medborgarna. I november 2015 

visade en undersökning att missnöjet med omorganisationen var stort bland de medarbetare 

som skulle ingå i lokalpolisområdena. Denna studie har utformats för att förstå varför detta 

missnöje uppstått. Syftet med studien är att förstå vilken effekt omorganisationen har på 

polisers arbete och våra frågeställningar är:  

Hur skapas polisernas förståelse för omorganisationen? 

Vilka konsekvenser har omorganisationen haft för poliser i deras praktiska arbete?  

Som teoretisk utgångspunkt har vi använt Ritzers rationaliseringsprocess och Berger och 

Luckmanns typifiering och institutionalisering. Vi har samlat in vår empiri genom kvalitativa 

intervjuer med tematiska frågor och sammanställt resultatet genom kategorier ordnade i 

kronologisk ordning. Studiens resultat visar hur poliserna skapar sin förståelse beroende på de 

fyra faktorerna informationsflöde, påverkansgrad, helhetssyn och hierarkisk nivå. Resultatet 

visar också att omorganisationen fått konsekvenser i form av ökad toppstyrning, otydliga 

verksamhetsmål och en utbredd motivationsförlust med uppsägningar som följd.  
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1. INLEDNING  

Detta kapitel innehåller en beskrivning av bakgrunden till vår studie, följt av framställningen 

av vårt syfte och frågeställningar. Sedan redogör vi för dispositionen av den fortsatta 

presentationen. 

 

1.1 BAKGRUND  

Styrningen av svenska myndigheter är komplex. Dels på grund av att det är stora, 

landsomfattande organisationer, och dels på grund av att deras verksamhet är så omgärdad av 

lagar och förordningar. Sedan 1990-talet har ett dussin svenska myndigheter omorganiserats 

till följd av ökade krav på bland annat tydligare styrning och ledning och mer effektivt 

resursutnyttjande (Statskontoret, 2011, s 113).  

Den sista myndigheten att omorganiseras var Polisen, som den 1 januari 2015 gjordes om till 

en nationell myndighet med centraliserad styrning och färre beslutsnivåer genom 

organisationen. Detta motsvarar den största omorganiseringen av den svenska polisen 

någonsin. 21 lokala polismyndigheter blev 1. Förväntningarna från både medarbetare och 

politiker på den planerade omorganisationen var stora. Informationen till medarbetarna hade 

varit välplanerad och genomsyrats av beskrivningar om hur verksamheten skulle bli bättre på 

alla vis. Arbetet skulle effektiviseras, styrningen skulle underlättas, resultaten bli bättre och 

sammantaget skulle detta ge medborgarna mer valuta för skattepengarna. 

I november 2015 offentliggjorde Polisförbundet en undersökning med anmärkningsvärt 

resultat, som de låtit genomföra bland sina medlemmar. Där framgick att 0 % av polisens 

medarbetare ansåg att omorganisationen gjort arbetet effektivare! Nyheten mottogs med stor 

uppmärksamhet i media och publicerades bland annat i DN (2016, 16 februari). 

Undersökningens resultat ledde till ett ifrågasättande av hela genomförandet och 

Polisförbundet ställde krav på regeringen att tillsätta en kriskommisson, något som dock 

avslogs. Frågan som uppkommer för den utomstående betraktaren är onekligen: Vad var det 

egentligen som hände när omorganisationen sjösattes? 

Så sent som april 2016 sade rikspolischef Dan Eliasson på en utbildningskonferens för 

rättsväsendet att omorganisationen skulle leda till "starka slagkraftiga lokalpolisområden, med 

stor autonomi, som skulle jobba utifrån den lokala problembilden.” Syftet med 

omorganisationen är alltså oförändrat, men resultatet från Polisförbundets undersökning 
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visade att medarbetarna inte är nöjda. Vi vill förstå varför och utifrån detta är denna studie 

utformad.  

En av oss som genomför den här studien har tidigare arbetat som polis och med det följer ett 

inifrånperspektiv. Vi har en förkunskap om att omorganisationen innebär en förändrad 

styrning utifrån politiska krav på att verksamheten ska bedrivas resurseffektivt. Samtidigt vet 

vi att poliser är tydligt reglerade av lagar och förordningar, i sitt arbete. Det kan innebära ett 

dilemma för den enskilde polisen när dessa två olika styrmedel krockar med varandra, något 

som även studerats tidigare (Lipsky 1971, 1980; Ekman 1999). Vi ser Polisens nyligen 

genomförda omorganisation som ett ypperligt tillfälle för oss att studera vilka effekter dessa 

organisatoriska förändringar har på poliserna och det praktiska arbetet som de utför.  

 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING  

Polisens omorganisation används som ett verktyg för ledningen att styra sin organisation, men 

hur förändras verksamheten genom en organisatorisk styrning och hur mottas den av 

poliserna? Eftersom det är poliserna som utför det arbete som omorganiseringen syftar till att 

kvalitetsförbättra och effektivisera, så är det deras situation som vår studie har sin 

utgångspunkt i.  

Vårt syfte är att studera vilken effekt omorganisationen har på polisers arbete och våra 

frågeställningar är:  

Hur skapas polisernas förståelse för omorganisationen? 

Vilka konsekvenser har omorganisationen haft för poliser i deras praktiska arbete?  

Vår målgrupp är poliser som arbetar närmast medborgarna eftersom de befinner sig mitt i det 

dilemma som den organisatoriska styrningen och lagregleringen utgör.  

 

1.3 DISPOSITION  

Kapitel 2 innehåller inledningsvis en beskrivning av Polismyndighetens organisation och 

verksamhet. Därefter redovisar vi tidigare forskning som är relevant för det berörda 

forskningsfältet. I kapitel 3 kommer vi att beskriva Ritzers (2015) teori om McDonalidisering 

med tillhörande begrepp, samt Berger och Luckmanns begrepp typifieringar och 

institutionalisering. Kapitel 4 fortsättningsvis, är ett metodkapitel där vi beskriver vårt val av 

metod, vilken är kvalitativa intervjuer, samt genomförande och analys av dessa. Här kommer 

vi även att resonera kring studiens kunskapsmässiga grund och etiska överväganden i 
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förhållande till studien. Vidare följer i kapitel 5 resultatdelen, där vi presenterar vår empiri 

och kopplar samman denna med teorin, samt redovisar våra resultat av analysen. I kapitel 6, 

avslutningsvis, summerar vi vårt resultat, lämnar kritiska reflektioner över studien samt 

diskuterar vilka implikationer våra slutsatser har för annan forskning.  
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2. ORGANISATIONSBESKRIVNING OCH TIDIGARE FORSKNING  

I detta kapitel beskriver vi först Polismyndigheten, då det är inom den organisationen som vi 

genomför vår studie. Beskrivningen syftar till att ge en generell bakgrundsbild av 

organisationens sammansättning så som den ser ut efter omorganisationen, samt en bild av 

verksamhetens natur. Vi redovisar sedan tidigare forskning inom ämnesområdet som vi ansett 

vara relevant utifrån denna bakgrund.  

 

2.1 ORGANISATIONSBESKRIVNING  

 

2.1.1 Organisationen  

Före den 1 januari 2015 bestod svensk polis av 21 lokala polismyndigheter samt 

Rikspolisstyrelsen, ledd av en rikspolischef. Rikspolischefen svarade direkt under 

Justitiedepartementet för samordning av de övriga polismyndigheterna, men hade egentligen 

inget mandat att bestämma över dem, eftersom de var egna myndigheter.  

Efter att kritik riktades mot polisens verksamhet för att den bland annat var svårstyrd och 

ineffektiv tillsattes 2010 en utredning av Regeringen för att se om det fanns några 

organisatoriska hinder för att bedriva en effektiv verksamhet. Resultatet blev ett förslag på 

omorganisering och i Regeringens proposition En ny organisation för polisen (2013/14:110) 

anges att:  

”Syftet med omorganisationen är att skapa tydligare styrning och bättre förutsättningar för högre 

kvalitet, ökad kostnadseffektivitet, större flexibilitet och förbättrade resultat i polisens 

verksamhet” (s. 392)  

För att uppnå detta beslutades att de 21 polismyndigheterna skulle bli 1 myndighet, ledd av en 

rikspolischef, och den 1 januari 2015 genomfördes sedan svensk polis största omorganisation. 

I den nya organisationen ska arbetet ”bedrivas närmare medborgarna och i samverkan med 

lokalsamhället, förmågan att bekämpa brott ska stärkas och verksamheten ska byggas 

underifrån och utifrån helheten” (Polismyndigheten, 2015, s 6).  

Den nya organisationen är utifrån detta nu enhetligt utformad med sex beslutsnivåer från 

rikspolischef till enskild polis, vilket i vissa fall är en halvering av beslutsnivåer mot tidigare. 

Rikspolischefen svarar fortfarande direkt till Justitiedepartementet, men under honom finns nu 

6 stycken regionspolischefer som i sin tur samlar totalt 21 polisområdeschefer under sig. 

Polisområdescheferna ansvarar för 3-4 lokalpolisområdeschefer var, som i sin tur leder ett 
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antal gruppchefer inom sitt lokalpolisområde. Varje gruppchef har ansvar för 8-12 

medarbetare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Schematisk skiss över polisorganisationens sex beslutsnivåer. 

 

Lokalpolisområdena är den viktigaste delen av organisationen då de arbetar närmast 

medborgarna. Det är också här som våra intervjupersoner arbetar. Förankringen till 

lokalsamhället tar sig i uttryck genom att verksamhetsmålen ska fastställas utifrån de lokala 

problembilderna som finns. Detta sker genom så kallade medborgarlöften, som skapas i 

samråd med medborgarna och andra lokala aktörer såsom till exempel kommun och skolor. I 

prioriteringen av verksamhetsmålen ska både medborgarnas och medarbetarnas kunskaper tas 

tillvara. Organisationen förstärks också i den lokala delen genom målet att minst 50 % av 

poliserna ska arbeta i lokalpolisområdena, vilket innebär en omflyttning av organisationens 

resurser (Polismyndigheten, 2015, s. 9).  

 
2.2.2 Verksamheten  

Polismyndigheten består av ca 28000 anställda varav ca 20000 är poliser. Kärnverksamheten 

handlar om att förebygga och utreda brott, men utöver det åligger det också polisen att bistå 

allmänheten med diverse serviceuppdrag såsom till exempel utfärdande av pass och vissa 

tillstånd. Poliserna arbetar framför allt inom kärnverksamheten och de två största 

arbetsgrupperna urskiljs där som de uniformerade poliserna som arbetar i yttre tjänst, det vill 

säga skifttjänstgöring i polisbil med minutoperativt ansvar, samt de brottsutredande poliserna 

som huvudsakligen arbetar dagtid med sin arbetsplats på kontor.  

•Rikspolischef

•Regionspolischefer

•Polisområdeschefer
•Lokalpolisområdes-

chefer

Gruppchefer

Lokalpolisområdets poliser 
(yttre tjänst / utredare)

Medborgarna
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Polisens verksamhet är noggrant reglerad i lagar och förordningar. I Polislagens 2 § anges 

vilka arbetsuppgifter som polisen har att utföra (SFS 1984:387). 

2 § Till Polismyndighetens uppgifter hör att 

1. förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och andra störningar av den allmänna 
ordningen eller säkerheten, 

2. övervaka den allmänna ordningen och säkerheten och ingripa när störningar har inträffat, 

3. utreda och beivra brott som hör under allmänt åtal, 

4. lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant bistånd lämpligen kan 
ges av polisen, 

5. fullgöra den verksamhet som ankommer på Polismyndigheten enligt särskilda bestämmelser.  

Som framgår av utdraget ovan är arbetsuppgifterna mycket omfattande. De rättsliga verktyg 

som den enskilda polismannen har för att utföra arbetsuppgifterna regleras mer i detalj i andra 

lagar, till exempel Rättegångsbalken. Polisens skyldighet att säkerställa rättssäkerhet och 

tillvarata demokratiska värden leder också till att myndigheten är genomsyrad av en mängd 

byråkratiska regler. För den enskilde polisen medför detta att arbetet är tydligt reglerat, men 

tillämpningen av reglerna ska ske i förhållande till den specifika situation som polisen avläser 

i sitt möte med medborgaren. Med detta följer en stor autonomi, tillika ansvar, i 

myndighetsutövningen. 

Våra intervjupersoner arbetar i kärnverksamheten, alltså i de två verksamhetskategorierna 

utredare och yttre tjänst. Som vi kan se i beskrivningen av dessa så skiljer sig 

arbetsuppgifterna åt, med avseende på till exempel ansvarsområde och arbetstider. För båda 

grupperna gäller dock att deras planlagda verksamhet utgår från de framtagna 

verksamhetsmålen och förmedlas till dem via deras gruppchefer på lokalpolisområdet. 

Poliserna i yttre tjänst har utöver detta ett ansvar för den händelsestyrda verksamheten, det vill 

säga sådana ärenden där medborgarna är i direkt behov av polisens hjälp. Med detta följer att 

styrningen av poliserna i yttre tjänst också ser annorlunda ut än för utredarna. I den 

händelsestyrda verksamheten leds poliserna i yttre tjänst av ett vakthavande befäl via en 

kommunikationscentral som förmedlar de händelser som rings in via till exempel 112-samtal. 

Dessutom ingriper poliserna i yttre tjänst i sådana ärenden som de upptäcker själva och har en 

allmän skyldighet som poliser att ingripa vid.  
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2.2 TIDIGARE FORSKNING  

Vi har utifrån de förändringar som skett inom polisens organisation de senaste åren valt att 

undersöka hur omorganiseringar, beslut och styrning kan ta sig i uttryck i olika organisationer, 

med fokus på offentlig sektor. Vi har valt att lägga tyngdpunkten på svensk forskning, 

eftersom polisen är en statlig myndighet och beroende av svenska förhållanden.  

Vi kommer i detta avsnitt att börja vår beskrivning av tidigare forskning i ett generellt 

perspektiv med forskning som behandlar organisatorisk styrning. Sedan övergår vi till 

forskning som berör styrningen av Polisens verksamhet och de förutsättningar som råder för 

den. Därefter redovisar vi forskning som behandlar Polisens senaste omorganisationer och 

slutligen riktar vi fokus mot individerna i organisationen och den specifika situation som 

poliser har att förhålla sig till.  

 

2.2.1 Organisatorisk styrning och kontroll 

Styrningen av organisationer sker genom å ena sidan de beslut som fattas i den och å andra 

sidan de mål som verksamheten riktas mot. Då omorganisationen innebär en övergång från 

kvantitativa mål till kvalitativa mål blir en studie av Stephen Gilliand och Ronald Landis 

(1992) intressant för oss. I en kvantitativ studie undersökte de samband mellan mål och 

prestation beroende på om målen var kvantitativt eller kvalitativt uppsatta. De fann ett 

"köpslående" beteende hos deltagarna av studien, som utförde uppgifterna med större 

korrekthet (fast långsammare) när målen var kvalitativa, och snabbare (fast med större fel) när 

målen var kvantitativa (Gilliland & Landis, 1992, s. 679).  

Arbetssituationen för poliserna i vår studie kännetecknas av en stor autonomi och här ser vi en 

beröringspunkt med Nils Brunssons (2007) resonemang. Han fokuserar på besluten och 

problematiserar det faktum att beslut och handling inte kan garanteras att de följs åt eftersom 

det är ledningen som fattar beslut, men det är medarbetarna som utför dem (Brunsson, 2007, 

s. 5, 33). Han argumenterar för rationalitet som en förutsättning för att fatta meningsfulla 

beslut som kan leda till en effektiv verksamhet.  

Autonomin som medföljer polisernas arbete har också likheter med ett självorganiserat arbete, 

vilket i linje med resultatet av följande två studier skulle innebära att deras identifiering och 

lojalitet till myndigheten och arbetsuppgiften är stor.  

Mats Alvesson och Hugh Willmott (2002) och James Barker (1993) har studerat vad som 

händer med den organisatoriska kontrollen över individer i verksamheter som går från en 
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hierarkisk styrning mot ett mer självorganiserande arbete. Alvesson och Willmott studerade 

hur en företagsledning via olika diskurser medvetet eller omedvetet förmedlar värderingar om 

medarbetarens betydelse för företaget. De utreder i sin studie hur detta påverkade 

medarbetarnas skapande av sina sociala identiteter på arbetsplatsen. De kunde se att när 

medarbetarna identifierade sig mer med företaget begränsades också beslutsalternativen till 

sådant som gagnade organisationen och en normativ kontroll inrättades (Alvesson & 

Willmott, 2002, s. 620).  

Snarlikt Alvesson och Willmott finner Barker (1993) att identifikation med arbetsuppgiften 

utövar en stark kontroll över medarbetarna. I sin studie observerade han under lång tid ett 

företag som övergick helt till självorganiserade grupper och han fann att ett gemensamt ansvar 

för arbetsuppgiften ledde till stark identifiering och lojalitet med uppgiften och företaget. 

Regler kring arbetets utförande upprättades i arbetsgruppen utifrån gemensamma värderingar 

och på grund av det sociala kontraktet som detta innebar utövade det mycket större kontroll 

över medarbetarna än vad den hierarkiska styrningen tidigare gjort (Barker, 1993, s. 414, 

433).  

 

2.2.2 Styrning av polisens verksamhet  

Polismyndigheten liksom övriga myndigheter lyder under riksdagens departement och de 

styrmetoder som traditionellt anges där är budget, målformulering och stiftande av lagar och 

regler. Bengt Jacobsson (1984) har dock studerat hur svenska myndigheter faktiskt styrs 

genom den politiska agendan, och han finner i sina studier att de traditionella metoderna 

endast är symboliska metoder som inte leder till någon egentlig kontroll av verksamheten. Det 

som han istället finner som viktigare styrmetoder är användandet av informella kontakter och 

administrativa åtgärder såsom implementering av strategier och utformande av nätverk 

(Jacobsson, 1984, s. 196).  

Jacobsson anger också att det finns en gräns mellan å ena sidan departementen som 

demokratiska organisationer och å andra sidan myndigheterna som byråkratiska 

organisationer (Jacobsson, 1984, s. 195). Detta innebär att det sker en styrning dels på politisk 

nivå och dels på byråkratisk nivå och detta utgör ett dilemma som även Michael Lipsky 

(1971; 1980) studerat och utvecklat. Han har dock studerat detta på en annan organisatorisk 

nivå, nämligen gällande tjänstemännens situation i myndigheter.  
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Lipsky har ägnat sina studier åt bland annat skollärares och polisers situation, det vill säga 

tjänstemän som utför sitt arbete i direkt relation med medborgare. I en studie från 1971 

undersökte han varför det uppstod motsättningar mellan medborgarna och myndigheter som 

tog sig i uttryck av att medborgarna beskyllde myndigheter för att behandla dem fel. Han fann 

att arbetssituationen för tjänstemännen präglades av knappa resurser, otydliga förväntningar 

på arbetsprestationen och ett allmänt ifrågasättande av deras auktoritet (Lipsky, 1971, s. 4). 

Detta utgjorde stressfaktorer för dem, vilket ledde till ett behov att förenkla och rutinisera 

arbetet. Det skedde genom att tjänstemännen skapade olika sociala konstruktioner av 

medborgarna, som var och en representerade olika kategorier av åtgärder. Denna indelning i 

kategorier var enligt Lipsky en direkt effekt av de rådande institutionella förutsättningarna, 

men det gjorde också att medborgarna uppfattade sig slentrianmässigt och orättvist 

behandlade. Lipsky kallar denna motsättning mellan medborgarna och myndigheterna för 

"den byråkratiska krisen" (Lipsky, 1971, s. 2, 15).  

Lipsky sammanfattar tjänstemännens situation i sitt begrepp gräsrotsbyråkrater, vilket han 

definierar som ”myndighetstjänstemän som arbetar direkt med medborgare och som har 

förhållandevis stor autonomi i sitt utförande av arbetet” (Lipsky, 1980, s. 3). 

Gräsrotsbyråkraternas arbete är alltså styrt av lagar och regler, men kännetecknas av en 

vidsträckt handlingsfrihet i avgörandet av ärendets natur och därmed tillämpningen av lagarna 

och reglerna (Lipsky, 1980, s 13). Lipsky berör den tudelade styrningen som även Jacobsson 

behandlade i sin studie, och menar att definitionen av ett väl utfört arbete för 

gräsrotsbyråkraten är starkt beroende av vilka politiska vindar som blåser (Lipsky, 1980, s. 

48).  

Ove Eriksson (2007) har valt en annan infallsvinkel för att undersöka hur styrningen av 

polisens verksamhet påverkas av organisatoriska avstånd. Han har tittat på skillnader mellan 

den ledande nivån och den utförande nivån (poliserna). Undersökningen tar avsats i frågan 

varför polisledningar generellt har så lågt förtroende hos poliser. Eriksson finner att 

polisledningen ofta saknar förståelse för polisernas arbetsvillkor, liksom poliserna saknar 

förståelse för polismyndighetens villkor och denna förståelseklyfta utgör hinder för 

styrningen. Det som han menar krävs är dels att poliser får en större förståelse för en 

myndighets förutsättningar och dels att ledningen får en större förståelse för polisernas villkor 

(Eriksson, 2007, s. 331, 335).  

Uppdelningen mellan en politisk styrning och en byråkratisk styrning är gällande även för 

Polisen, den myndighet som vi studerar. De poliser som är målgrupp i vår studie är de som 
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faller under Lipskys beskrivning för gräsrotsbyråkrater och alltså befinner sig på den 

utförande nivån i förhållande till den förståelseklyfta som Eriksson beskriver. 

 

2.2.3 Omorganisering inom polisen  

Försök att förändra och förbättra den svenska polisorganisationen har skett flera gånger under 

historiens lopp. Det senaste tillfället före 2015 års omorganisering var Närpolisreformen, som 

genomfördes 1992. Henric Stenmark (2005) har studerat vad som kännetecknar polisens 

organisationskultur och hur den inverkade på införandet av Närpolisreformen. 

Närpolisreformen innebar att polisen skulle arbeta mer synligt och förebyggande (Stenmark, 

2005, s. 66), men den mottogs i organisationen med stor skepsis. Detta menar Stenmark 

berodde på att det var otydligt huruvida den innebar enbart en organisatorisk förändring eller 

förändrade arbetssätt och organisationskulturen fick betydelse på så vis att det skapades en 

stor enighet inom organisationen kring hur man såg på förändringen och i och med detta 

etablerades också förändringsmotståndet (Stenmark, 2005, ss. 143-144).  

Stenmarks studie lyfter även fram ett fenomen som innebär att idéer kring organisering och 

ledning ofta hämtas från näringslivet för att implementeras i offentlig sektor (Stenmark, 2005, 

s. 147). Precis detta är vad Bo Wennström (2014) menar har skett vid den omorganisering 

som genomförts inom Polisen 2015. Han har utrett hur omorganisationen framarbetades och 

vilka faktorer och personer som spelat en avgörande roll för hur den kom att utformas. Han 

hänvisar till utredningen som legat till grund för beslutet om omorganiseringen och menar att 

den inte tagit hänsyn till det unika med polisens verksamhet, det vill säga att den inte är en 

vanlig uppdragsstyrd organisation, utan styrd av lagar stiftade av riksdagen (Wennström, 

2014, s. 74). Wennström drar slutsatsen att omorganisationen är feltänkt och menar att det 

som krävs för att styra om polisens verksamhet är att förändra befogenheter och 

ansvarsfördelning inom verksamheten istället för att förändra organisationsstrukturen 

(Wennström, 2014, s. 139).  

Det finns mer forskning som berör polisens senaste omorganisation, trots att den alldeles 

nyligen genomförts. Micael Björk (2016) har sammanställt fem arbetspapper där han 

problematiserar omorganisationens effekter på polisorganisationen i praktiken. Genom samtal 

med medarbetare och chefer har han samlat material som han analyserat utifrån olika 

sociologiska perspektiv. Han ifrågasätter bland annat den enhetlighet som eftersträvas i 

omorganisationen, han menar att den bortser från de samhälleliga olikheterna som 

polisverksamheten möter (Björk, 2016, s. 34). I likhet med Stenmark menar Björk att också 
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ledningen använder sig av "poliskulturen" för att förklara varför omorganisationen möter 

motstånd bland medarbetarna. Björk menar dock att detta är ett svepskäl och egentligen ett 

uttryck för att den autonomi som poliserna besitter i sitt utövande av arbetet får ledningen att 

uppleva organisationen som svårstyrd. Omorganisationens eftersträvade enhetlighet leder 

således endast till handlingsförlamning enligt Björk, då verksamheten är beroende av 

polisernas autonomi (Björk, 2016, ss. 47-49, 60).  

 

2.2.4 Styrning av polisers arbete  

Det finns flertalet studier gjorda kring vilka faktorer som faktiskt påverkar poliser i deras 

tillämpning av rådande lagar och regler. Denna forskning blir relevant för oss i det avseendet 

att vi kan förstå vilka faktorer som är viktiga för hur poliser skapar en förståelse för sitt 

arbete. 

Poliser själva uppger enligt Lawrence Sherman (1984) att de kan avgöra vilken typ av 

ingripande som är mest tillämpligt genom att de besitter yrkeserfarenhet, men Sherman 

ifrågasatte detta i sin studie och undersökte vad de egentligen grundar sin upplevda 

yrkeserfarenhet på. Han kom fram till att poliser på grund av organisatoriska förutsättningar 

mycket sällan får någon feedback på vilka effekter deras ingripande egentligen haft (Sherman, 

1984, ss. 62-63) och förespråkar istället tekniska hjälpmedel som baserad på statistik ska 

kunna vägleda poliser i deras yrkesutövning.  

Gunnar Ekman (1999) och Rolf Granér och Maria Knutsson (2001) har studerat vad som styr 

polisers praktiska utförande av arbetet. Ekman läste i sin studie textmaterial som styr 

polisarbete, intervjuade poliser och genomförde observationer av polisers arbete. Han kunde 

se att skrivna regler och riktlinjer styr polisers vardagspraktik, men han fann att tolkningen av 

dessa texter kom till i småpratet poliser emellan och den praktiska tillämpningen av texterna 

normerades alltså genom detta (Ekman, 1999, s. 208). Granér och Knutsson (2001) har 

studerat hur olika aspekter av polisarbetets natur hanteras av poliserna. Polisyrket är till 

exempel ett våldsutsatt arbete och även det enda yrke som enligt lag får använda våld i sitt 

utövande. Detta är något som påverkar poliserna som individer och för att rättfärdiga sitt 

agerande görs omedvetet olika former av etiska överväganden. Granér och Knutsson 

beskriver vidare att grupptillhörigheten och gemensamma värderingar då blir viktiga på det 

moraliska planet.  
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Både Ekman och Granér och Knutsson visar hur kollegor utgör en viktig påverkansfaktor för 

polisers utförande av det praktiska arbetet och deras studier ger oss också en förståelse för hur 

de mottar förändringar i arbetet. 

Vi har här visat forskning som studerat olika förutsättningar för organisationer i allmänhet och 

polisverksamhet i synnerhet. Det finns forskning som berör organisatorisk styrning, det finns 

forskning som behandlar polisiära omorganisationer och det finns forskning som beskriver 

hur poliser påverkas av olika institutionella faktorer. Vårt syfte och frågeställningar 

sammanför dessa teman i en studie då vi vill förstå hur omorganisationen som en form av 

organisatorisk styrning tas emot av poliserna och hur det påverkar deras arbete. Vår studie tar 

således plats i Polisens senaste omorganisation, med fokus riktat nära poliserna.  
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3. TEORI  

Detta kapitel innehåller en beskrivning av de teoretiska utgångspunkter som utgör vårt 

perspektiv genom studien. Inledningsvis presenterar vi Ritzers rationaliseringsprocess 

McDonaldisering. Därefter beskriver vi delar av Berger och Luckmanns teori kring hur 

individer uppfattar och formar sin sociala verklighet. Slutligen redogör vi för hur vi kommer 

att tillämpa teorierna i vår studie. 

 

3.1 RITZER 

Ritzer skriver i boken The McDonaldization of society (2015) om en rationaliseringsprocess 

som han menar sprider sig mer och mer i samhälleliga organisationer och institutioner världen 

över. De fyra beståndsdelarna som Ritzer identifierar som typiska för processen är effektivitet, 

förutsägbarhet, beräknelighet och kontroll och dessa har bäring både på konsument och 

producent i hans resonemang. Ritzer menar att företaget McDonalds har drivit dessa tre idéer 

till sin spets och han resonerar också om de negativa effekter som uppstår när 

rationaliseringen går för långt, så kallade irrationaliteter. Irrationalitet kan således ses som det 

femte begreppet i Ritzers teori (Ritzer, 2015, ss. 14-15, 43).  

I effektiviteten ligger möjligheten att både producera och konsumera varor och tjänster på ett 

snabbt och lättillgängligt sätt. Förutsägbarheten innebär att tillvägagångssättet att både 

producera och konsumera desamma har standardiserats så pass att det är på förväg känt precis 

vad man får för pengarna eller mödan. Med detta följer beräkneligheten; då allt är 

standardiserat kan med lätthet räkna ut kostnader och produktionstider samt betygsätta och 

mäta allt som sker i processen i kvantifierade mått. Genom dessa funktioner utövar 

McDonaldiseringen en kontroll över människan, eftersom människan i systemet (både 

producent och konsument) blir satt som en kugge i maskineriet där alla handlingsmöjligheter 

är på förhand utstakade och kontrollerade genom olika teknologier. Som teknologi räknar 

Ritzer här både automatiserade produktionselement, men även rutiner och riktlinjer för hur 

arbetet ska utföras och organiseras (Ritzer, 2015, s. 120).  

När kontrollen tillämpas i en balanserad nivå för att uppnå positiva effekter på de övriga tre 

dimensionerna är rationaliseringsprocessen något positivt för de som deltar i den, anser 

Ritzer. Han beskriver dock McDonaldiseringen som en alltför långt gången 

rationaliseringsprocess, som i förlängningen leder till minskad effektivitet, förlorad 

beräknelighet och förutsägbarhet, och istället uppstår irrationaliteter. Till exempel så leder 
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kvantitetsfokuset till kvalitetsförluster och de strikta rutinerna bidrar till en avhumanisering 

som leder till missnöje och uppgivenhet gentemot organisationen. Utöver detta ger Ritzer 

exempel på irrationaliteter som extremt höga kostnader, hälso- och miljöfaror och 

motivationsförlust, med minskad effektivitet som följd (Ritzer, 2015, s. 32, 156).  

 

3.2 BERGER & LUCKMANN 

Berger och Luckmann beskriver i Kunskapssociologi – hur individen uppfattar och formar sin 

sociala verklighet (1998) hur vi människor konstruerar vår sociala verklighet. Detta 

konstruerande är en pågående process som sker i samspel med andra och är en del av vår 

vardag. 

När samspelet med andra utgörs av handlingar som utförs vanemässigt skapas förväntningar 

på den andres handlingar. Vid nästkommande tillfällen kommer samspelet att färgas av 

tidigare erfarenheter av den andre, vilket underlättar den upprepade interaktionen (Berger & 

Luckmann, 1998, s. 73). När flera aktörer definierar samma handlingar utifrån en allmängiltig 

uppfattning har den fått en objektiv innebörd.  

En typifiering är en konstruktion med en objektiv innebörd av en egenskap eller handling. En 

typifiering kan exempelvis vara ”en medelålders man”, ”matlagning” eller ”en förändrad 

organisation”. (Berger & Luckmann, 1998, s. 43, 89).  

Då människor i stort sett delar samma bild av den värld som de lever i, är vissa typifieringar 

förgivettagna. Andra typifieringar är dock mer subjektiva och dessa kan komma att krocka 

med varandra, vilket får betydelse när människor möts. Beroende på hur vi typifierat något 

påverkas vårt förhållningssätt till det. En typifiering av något kan ifrågasättas då vi möter det 

och göra att vår uppfattning ändras. En viktig del i skapandet och omskapandet av 

typifieringar är face-to-face-interaktionen, eftersom vi där och då har möjlighet att samspela 

med varandra ansikte mot ansikte. Ju längre ifrån varandra vi befinner oss, desto mer anonym 

och abstrakt blir situationen och desto svårare att skapa en allmängiltig uppfattning (Berger & 

Luckmann, 1998, ss. 43-46).  

Då typifierade handlingar utförs vanemässigt i samspel mellan flera individer, i en 

kontinuerlig social situation, sker en institutionalisering av det sociala sammanhanget (Berger 

& Luckmann, 1998, s.70). De individer som ingår i institutionen utför således handlingar i 

enlighet med i förväg definierade handlingsmönster. Flera individer som ingår i en grupp som 
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utför samma handlingsmönster, utgör aktörer (Berger & Luckmann, 1998, s. 91). Genom 

institutionen kontrolleras individerna, samtidigt som de som aktörer är utbytbara.  

 

3.3 VÅR TILLÄMPNING AV TEORIERNA 

Med vårt syfte och frågeställningar som utgångspunkt har vi valt de två beskrivna teoretiska 

perspektiven. Eftersom syftet med Polisens omorganisation är att effektivisera verksamheten 

och vi är intresserade av vilka effekter det får, anser vi att Ritzers teori är relevant. För att 

ytterligare kunna belysa hur poliserna hanterar rationaliseringsprocessen samt hur de skapar 

förståelse för omorganisationen blir även Berger och Luckmanns teoretiska begrepp 

typifiering och institutionalisering relevanta. 

Vi kommer att undersöka vad omorganisationens har för konsekvenser på polisernas arbete 

genom att identifiera vilka förändringar omorganisationen innebär för dem. Det kommer vi att 

göra genom att tolka vårt empiriska material utifrån Ritzers fyra dimensioner effektivitet, 

beräknelighet, förutsägbarhet och kontroll. Vi kommer också att undersöka om någon av 

dimensionerna övergår till irrationaliteter.  

Den kunskap om polisernas förståelse av omorganisationen som vi tillägnar oss genom Berger 

och Luckmanns teoretiska perspektiv, kommer vi också att använda för att förklara hur 

rationaliseringsprocessen inverkar på poliserna som individer och hur detta eventuellt kan 

leda till irrationaliteter.  
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4. METOD  

I detta kapitel kommer vi att beskriva den metod vi använt vid genomförandet av studien. 

Inledningsvis beskriver vi vårt metodval och de förutsättningar som funnits för vår 

datainsamling. Vi redogör sedan för reflektioner som vi gjorde i samband med ett 

arbetsplatsbesök och därefter hur vi gjort vårat urval av intervjupersoner. Sedan redogör vi för 

vårt tillvägagångssätt vid genomförandet av intervjuerna och den bearbetning av materialet 

som gjorts. Avslutningsvis diskuterar vi studiens trovärdighet och validitet samt de etiska 

överväganden som vi gjort i samband med insamlandet av data och presentationen av den. 

 

4.1 METODOLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR  

Denna studie är en kvalitativ intervjustudie. Det kvalitativa innebär att 

datainsamlingsmetoden består av ett samspel mellan aktörerna i fältet och forskaren (Aspers, 

2011, s. 21). Eftersom vårt syfte och frågeställning är utformad kring individernas egna 

upplevelser av omorganisationen, har vi valt denna metod. Kvalitativa intervjuer är en lämplig 

metod då man eftersträvar att skapa en förståelse för ett fenomen (Trost, 2010, s. 32). Vi vill 

förstå hur individerna skapar förståelse för omorganisationen samt vilka effekter 

omorganisationen har på deras praktiska arbete och genom intervjupersonernas beskrivningar 

kan vi fånga de olika nyanserna i deras upplevelser.  

Vår teoretiska utgångspunkt har också varit vägledande i valet av metod. Ritzer beskriver hur 

en organisatorisk förändringsprocess verkar i en organisation. Berger och Luckmann 

beskriver i sin tur hur individer förstår sin sociala verklighet och därmed mottar den 

organisatoriska förändringsprocessen. För att förstå hur effekterna av 

organisationsförändringarna påverkar individerna måste vi alltså utgå från individers 

upplevelser av sin vardag, vilket vi gör via kvalitativa intervjuer.  

Trots att intervjupersonernas upplevelser är i centrum har vi som forskare en bakgrund som vi 

tar med oss in i tolkningen och analysen av materialet. En av oss har tidigare arbetat som polis 

och detta medför att förförståelsen för fältet är stor. En viss förförståelse är en förutsättning 

för tolkningen av materialet, men samtidigt är det en balansgång då risken finns att vissa saker 

tas för givna (Aspers, 2011, s. 38). Förhållandet mellan förförståelse och förgivettagande är 

ett dilemma, men vi anser att vi i vår kombination av två forskare minskar risken för 

förgivettagande då den andre av oss inte har polisiär bakgrund och därmed inte är färgad på 

samma sätt.  
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Vi har strävat efter att göra våra skilda förförståelser till vår fördel genom att i arbetet med 

studiens samtliga delar föra en öppen diskussion oss emellan. Trots att vi inte genomförde alla 

intervjuer tillsammans så har vi i bearbetningen av materialet samarbetat tätt. Genom hela 

analysprocessen har vi vävt samman våra olika perspektiv och därmed uppnått större 

förståelse för fenomen som vi uppfattat på olika sätt.  

 

4.2 ARBETSPLATSBESÖK 

I samband med intervjutillfällena fick vi möjlighet att studera arbetsplatsen. Som en del av att 

öka förståelsen för organisationen genomförde vi informella besök på olika enheter. Bland 

annat besökte vi kommunikationscentralen och vakthavande befäl för att skapa oss en 

tydligare förståelse av hur ledningen av personalen i yttre tjänst går till. Vi åt lunch i 

personalmatsalen och vi fick tillfälle att höra oss för om omorganisationen med medarbetare 

på flera olika organisatoriska nivåer. Det var bra för studien då det ökade vår förståelse för 

organisationen och underlättade vår interaktion med intervjupersonerna. 

Arbetsplatsbesöket resulterade också i att vi gjorde nya reflektioner kring hur 

omorganisationen uppfattats av de anställda. Vi upplevde att attityden gentemot 

omorganisationen skilde sig mellan olika nivåer och detta fick oss att designa om våran 

studie. För att öka vår kunskap om hur förståelsen för omorganisationen skapas tog vi beslutet 

att även genomföra en intervju med en chef på högre ledningsnivå inom organisationen. 

 

4.3 URVAL  

Fältet för vår studie är Polismyndigheten som organisation och poliser som är verksamma i 

Polismyndigheten idag. Vår studie fokuserar på de aktörer som är verksamma i den operativa 

delen av verksamheten, med erfarenhet av verksamheten både före och efter 

omorganiseringen. Detta eftersom vår frågeställning berör delar kring det operativa 

polisarbetet samt att aktörerna skall kunna ange förändringar i arbetet som orsakats av 

omorganiseringen.  

Intervjupersoner har valts ut genom våra personliga kontaktnät. Vi har båda två tillgång till 

fältet, fast på olika sätt. Den ene av oss har bekanta som känner poliser och som har gett 

tillgång till intervjupersoner. Den andre av oss har arbetat inom Polismyndigheten och har 

haft tillgång till arbetsscheman. Det var genom dessa två typer av kontakter som 

intervjupersoner identifierades. Urvalet har varit i det närmaste slumpmässigt då vi har utgått 
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från de schemalagda poliserna på en viss dag och personligen kontaktat dessa utan någon 

inbördes ordning. Alltså har tid och plats varit avgörande för urvalet och ingen dörröppnare 

har varit mellanhand i kontakten med dem och på något vis påverkat urvalet. 

Eftersom vår målgrupp, utifrån studiens frågeställningar, är poliser som arbetar närmast 

medborgarna, har vi gjort vårt urval baserat på vilken tjänst de haft. Vår studie saknar syfte att 

studera eventuella könsskillnader, men för att få en bredd på urvalet och med hänsyn till att 

kvinnor och män generellt sett kan ha olika erfarenheter av tillvaron har vi strävat efter en 

jämn fördelning mellan kvinnor och män. Vi har också sett till att intervjupersonerna har 

arbetat i minst två år för att ha erfarenhet av organisationen både före och efter 

omorganisationen. För att få en spridning på urvalet och öka chansen att få del av flera olika 

perspektiv så har vi valt att intervjua poliser som tillhör dels olika organisatoriska enheter och 

dels olika geografiska arbetsorter.  

Den chef på högre ledningsnivå som vi också ville intervjua har kontaktats genom direkt 

telefonkontakt.  

 

4.4 GENOMFÖRANDE AV INTERVJUER 

Vi började med att skapa en tematisk intervjuguide utifrån våra frågeställningar och den 

teoretiska bakgrunden för studien, med öppna teman som är relevanta för studien (se bilaga 

A). Därefter sökte vi upp intervjupersoner genom våra kontaktnät och bestämde tid och plats 

för intervjuer. Intervjuerna bör enligt Trost genomföras på en enskild och för 

intervjupersonerna neutral plats som är fredad från störningsmoment (Trost, 2010, s. 65). 

Detta tillgodosåg vi genom att boka mötesrum på intervjupersonernas polisstationer. Å ena 

sidan skulle detta val av plats kunna leda till att intervjupersonerna upplever en risk att deras 

deltagande i studien avslöjas och att de därmed blir mer restriktiva i sina uttalanden. Detta har 

vi dock försökt motverka genom att boka individuella mötesrum i en avskild del av 

polisstationen och vi har i intervjusituationen inte upplevt att de begränsats. Å andra sidan 

ansåg vi att vårt val av plats motsvarade en miljö som de känner sig trygga i och som främjar 

deras yrkesmässiga upplevelser, vilket vi ville undersöka. Det underlättade också deras 

medverkan att vi kom till en tid och plats där de redan befann sig.  

Vi genomförde intervjuerna individuellt, med en tidslängd på 40-50 minuter per intervju och 

vi spelade in intervjuerna för att senare kunna transkribera dem. Inledningsvis informerade vi 

våra intervjupersoner om förutsättningarna för deras deltagande samt hur vi kommer att 
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använda det insamlade materialet (se vidare avsnitt 4.6 Etiska överväganden). Intervjuguidens 

teman utgjorde grunden i intervjun och de mer specifika frågor som fanns i intervjuguiden 

använde vi endast som ett stöd för minnet av vilka aspekter av temana som var intressanta. 

Intervjuerna präglades i övrigt av att vi lät intervjupersonernas berättelser leda oss framåt i 

samtalet (Trost, 2010, s. 13).  

Eftersom vi utförde intervjuerna på en plats i anslutning till varandra så diskuterade vi mellan 

respektive intervju vad som framkommit för att kunna gå vidare med eventuella nya 

infallsvinklar i nästkommande intervjuer. På det sättet kunde vi hålla vårt tematiska 

intervjuinnehåll levande och gemensamt trots att vi genomförde intervjuerna individuellt.  

Efter att vi genomfört intervjuerna med medarbetarna så förberedde vi frågor till intervjun 

med chefen. De fokuserade på hans uppfattning om omorganisationen samt hans uppfattning 

om medarbetarnas upplevelse av den. Vid denna intervju medverkade vi båda och vi lät 

samtalet till stor del föras framåt av de infallsvinklar han gav oss vid sina svar. Även denna 

intervju spelade vi in för att kunna transkribera den senare.  

 

4.5 BEARBETNING AV MATERIALET  

Analysprocessen är en pågående process som startar redan vid skapandet av intervjuguiden 

och fortsätter genom resten av hanteringen av det empiriska materialet. Ett verktyg vi använt i 

vårt arbete med analysen är den hermeneutiska cirkeln. Den innebär att ett fenomens helhet 

förstås utifrån dess delar och delarna förstås utifrån dess helhet (Aspers, 2011, s. 25).  

Vi transkriberade de intervjuer som vi själva genomfört, så som Dalen förespråkar (2008, s. 

69). Vid den efterföljande kodningen strävade vi efter att koda intervjumaterialet med öppen 

kodning för att inte låta vår förförståelse och teori begränsa oss (Dalen, 2008, s. 79). Efter 

transkriberingen och den första kodningen diskuterade vi muntligen de mönster som vi funnit. 

Vi skapade i denna del av processen gemensamma koder och indelade dem i sex övergripande 

kategorier. De sex kategorierna benämnde vi Förutsättningar, Genomförandet, Förståelse för 

omorganisationen, Styrning, Konsekvenser för medarbetarna samt Yttre påverkan. Detta 

syftade till att skapa en struktur med beröringspunkter mellan empirin, teorin och 

frågeställningen. Vi är samtidigt medvetna om att analysen sker i ett ständigt utbyte mellan 

empirin och teorin, vilket för oss tagit sig i uttryck som en blandning av induktiv och deduktiv 

kodning (Aspers, 2011, s. 18).  
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När vi skapat kategorierna såg vi att vi genom att ordna dem kronologiskt fick en helhetsbild 

av hur materialet hängde ihop, samt vilket material som var viktigt för våra frågeställningar. 

Kategorin Förutsättningar innehöll koder som beskrev medarbetarnas upplevelser av 

förhållandena före omorganisationen. Exempel på koder i denna kategori är roligt jobb och 

effektivitetsvinster. Kategorierna Genomförandet och Förståelse för omorganisationen 

beskriver medarbetarnas upplevelser av omorganisationen under genomförandet. Här finns 

till exempel koder som tidsaspekten/allt tar tid, politiskt spel och påverkansgrad. 

Kategorierna Styrning och Konsekvenser beskriver medarbetarnas upplevelser av effekterna 

efter omorganisationen. Här finner vi koder som statistisk styrning, chefers mandat, 

personalpolitik och resursbrist. I kategorin Yttre påverkan finns de koder som kan härledas 

till andra faktorer som påverkat organisationen under samma tid som omorganisationen skett. 

Dessa koder är flyktingströmmarna och lönerörelsen. Med hjälp av denna struktur kunde vi 

slutligen skapa övergripande teman där vi närmade oss svar på våra frågeställningar.  

 

4.6 STUDIENS TROVÄRDIGHET OCH VALIDITET 

Vid forskningsstudier är det brukligt att diskutera studiens reliabilitet och validitet. Då detta är 

en kvalitativ studie blir begreppet reliabilitet problematiskt. Eftersom en kvalitativ studie är 

situationsbunden och beroende av de personer som deltar i den, så är den svår att upprepa och 

uppnå samma resultat (Aspers, 2011 s. 34). Därför kommer vi att resonera kring studiens 

trovärdighet och validitet. 

Vi har i arbetet med denna studie strävat efter att nå ett så genomarbetat resultat som möjligt. 

Detta har gjort att alla moment är noga övervägda för att tydligt följa studiens syfte och för att 

kunna besvara de valda frågeställningarna. Genom att ständigt ha studiens syfte och 

frågeställningar i åtanke ökar validiteten och trovärdigheten för resultaten och studien som 

helhet.   

Eftersom vi är intresserade av att ta del av intervjupersonernas egna upplevelser av 

omorganisationen, var en kvalitativ studie ett naturligt val då vi i samspelet med 

intervjupersonerna kan uppfatta och utveckla skiftningar i upplevelserna. Med en tematisk 

intervjuguide blir intervjufrågorna mer situationsbundna och abstrakta, men vi får möjlighet 

att fånga upp de nyanser som annars skulle kunna gå förlorade.    

Omständigheterna kring en enskild arbetsenhet skulle kunna färga vårt resultat om vårt urval 

var begränsat till en enhet. För att minska risken för detta och höja trovärdigheten för vårt 
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resultat valde vi att sprida vårt urval över olika enheter. Eftersom syftet och frågeställningarna 

berör polisernas situation efter omorganisationen var det också viktigt, för att få svar med hög 

validitet, att våra intervjupersoner hade arbetat i organisationen både före och efter det att 

omorganisationen genomförts.   

I informationen till intervjupersonerna har vi varit tydliga med att studien helt och hållet är 

grundad på våra gemensamma studieintressen och inte på något sätt beställd eller avsedd för 

arbetsgivaren, Polismyndigheten. Detta ansåg vi vara viktigt att berätta, för att 

intervjupersonerna skulle känna att det var okej att vara frispråkiga och inte uppleva att de på 

något sätt kommer att värderas av arbetsgivaren för sina åsikter. Vi upplevde att detta var 

viktigt för att kunna nå intervjupersonerna sanna upplevelser av sin arbetssituation, då svaren 

i annat fall skulle kunnat vara självcensurerade. 

Forskarens förhållande till fältet är viktig för att resultatet skall vara trovärdigt. Därför har vi 

valt att betona lämpligheten av att vara två forskare med helt olika relation till det valda fältet, 

(se avsnitt 4.1 Metodologiska förutsättningar). Det faktum att den ene av oss tidigare arbetat 

som polis har gett oss ett inifrånperspektiv och en tillgång till fältet som annars varit mycket 

svår att uppnå. Våra olika bakgrunder har gjort att vi gemensamt kunnat fördjupa vår analys 

genom att väva samman våra olika tolkningar. Våra kombinationer som forskare höjer 

trovärdigheten för studien i hög grad. 

Genom dessa överväganden har vi tagit hänsyn till trovärdigheten och validiteten i studien.   

 

4.7 ETISKA ÖVERVÄGANDEN  

Vid studien har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådet instruktioner om god forskningssed 

(Hermerén & Vetenskapsrådet, 2011).  

Vi har tillgodosett informationskravet och samtyckeskravet genom att intervjupersonerna fått 

information om syftet med studien samt att deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas när 

som helst de känner för det. Denna information har återupprepats och samtycke inhämtats i 

inledningen av varje intervju och finns således med på de bandupptagningar vi gjort.  

I och med den inledande informationen har intervjupersonerna också underrättats om att den 

information som inhämtas endast kommer att användas i forskningssyfte, i linje med 

nyttjandekravet.   

I enlighet med konfidentialitetskravet är intervjupersonerna informerade om att deras 

deltagande i studien kommer anonymiseras, det vill säga det material vi samlar in kommer 
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inte gå att koppla ihop med en specifik person. Detta tillgodoser vi genom att redan i 

transkriberingen anonymisera personnamn, ortsnamn och liknande som kan avslöja deras 

identitet. I presentationen av empirin har vi också fingerat intervjupersonernas namn. 

Beträffande den chef vi intervjuat, så är han informerad och medveten om att hans anonymitet 

inte är lika lätt att bevara eftersom hans position är mer unik. För att i så stor utsträckning som 

möjligt ändå värna hans anonymitet har vi valt att inte presentera hans namn och vara 

noggranna vid val av citat. För att öka graden av anonymitet är intervjupersonerna också 

utvalda genom att vi personligen kontaktat dem och inte genom någon formell kanal i 

organisationen. Vidare är intervjupersonerna i tidigt skede informerade om att den 

information de lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och inga obehöriga får tillgång till 

den.  
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5. RESULTAT  

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vår analys av det empiriska material som vi samlat 

in i vår studie. 

Inledningsvis kommer vi att ge en kort presentation av våra intervjupersoners bakgrund och 

position i organisationen, se avsnitt 5.1. Därefter följer framställningen av vårt resultat. Vi har 

strukturerat vårt empiriska material i en kronologisk ordning för att lättare kunna följa 

omorganisationens händelseförlopp och vi kommer att presentera resultatet i enlighet med 

detta.  

Vi kommer i avsnitt 5.2 att belysa de befintliga förutsättningarna i organisationen och de 

förväntningar som funnits på omorganisationen. Vi kommer att visa på vilka faktorer som är 

viktiga för förståelsen av omorganisationen och hur det har bidragit till mottagandet av den. I 

samband med det kommer vi även att lyfta fram det material som vi fått via intervju med 

Chefen, för att ytterligare öka förståelsen för detta. Sedan kommer vi, i avsnitt 5.3, att 

presentera vilken effekt omorganisationen har haft på organisationen och medarbetarna, 

utifrån medarbetarnas uppfattning. Därefter, i avsnitt 5.4, sammanfattar vi 

rationaliseringsprocessen och fördjupar oss i de känslor som omorganisationen väckt.  

Avslutningsvis, i avsnitt 5.5, redogör vi för hur vårt resultat förhåller sig till andra 

påverkansfaktorer. 

 

5.1 BESKRIVNING AV INTERVJUPERSONERNA  

Vår studie utgörs av kvalitativa intervjuer med åtta poliser. Sju av de åtta poliser som deltagit 

är poliser som arbetar i direkt kontakt med medborgarna, i den så kallade kärnverksamheten. 

Deras tjänster är antingen skiftarbete uniformerat i yttre tjänst eller dagtidsarbete inomhus 

med brottsutredning. Två av dessa poliser tillhör specialenheter inom sina grupper, vilket 

består i att en av poliserna i yttre tjänst arbetar som hundförare och en av brottsutredarna 

arbetar med spårsäkring. Vår åttonde intervjuperson är en chef på högre ledningsnivå, med 

erfarenhet av ledningsarbete på regional nivå inom myndigheten.   

Intervjupersonernas kön är fördelat på fyra kvinnor och fyra män, och deras tjänsteålder ligger 

inom spannet 3-25 år. Det framstod vid sammanställningen av materialet dock inte som att 

varken kön eller tjänsteålder har haft betydelse för vilka uppfattningar intervjupersonerna har 

presenterat för oss. För att göra deltagarnas anonymitet så stor som möjligt har vi fingerat 
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deras namn i denna studie. Nedan följer en tabell som visar vilka förhållanden som råder för 

respektive intervjuperson.  

Namn  Kön  Tjänst  

Doris  Kvinna  Yttre tjänst  

Elsa Kvinna  Yttre tjänst  

Sebastian  Man  Yttre tjänst  

Alex Man  Yttre tjänst, Hundförare  

Gloria  Kvinna  Utredare  

Anna  Kvinna  Utredare  

Olof  Man  Utredare, spårsäkring  

Chefen  Man  Chef ledningsnivå  

 

I fortsättningen av resultatframställningen så kommer de sju intervjupersonerna i 

kärnverksamheten tillsammans att benämnas för ”medarbetarna” och intervjupersonen på 

ledningsnivå att benämnas för ”Chefen”.  

 

5.2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR OMORGANISATIONEN  

I avsnitt 5.2.1 presenterar vi de förutsättningar och förväntningar som medarbetarna beskrivit 

att de hade på omorganisationen. Därefter visar vi i avsnitt 5.2.2 hur förväntningarna 

förändrats under genomförandet av omorganisationen. Avsnitt 5.2.3 slutligen, förklarar hur 

förståelsen för omorganisationen skapas och förändras, samt vad detta beror på.    

 

5.2.1 Förutsättningar och förväntningar 

Inledningsvis kommer vi att presentera de förutsättningar som medarbetarna menar gäller för 

deras arbete. Som en del av dessa förutsättningar presenterar vi också de förväntningar som de 

hade på omorganisationen inför genomförandet av den.  

Vi fann att medarbetarna uppskattar sitt jobb och tycker att det är roligt. De beskrev också en 

yrkesstolthet där man värdesätter relationen med medborgarna och har en lojalitet mot 

allmänheten eftersom det är dem de jobbar för. Sebastian, i nästa citat, beskriver känslan i en 

situation där han inte upplever att polisen lyckas med det. 
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Sebastian: ”När man pratar med till exempel [kollegan] nu då som har jobbat på krim. Målet är 

ju inte för dom att utreda så många brott som möjligt, utan målet är att skriva av dom som vi 

verkligen inte måste utreda, för att komma in till kärnan, ja men det här är så pass viktigt att vi 

måste. […] Men nånstans känner jag att det andra är ju också brott som nån har begått och 

nånstans lider en målsägande skada av det här på nåt vis… det känns ju helt, hur kan det få ske 

liksom? Ja, men han den där, han åkte taxi utan att betala, synd för taxichaffisen, för vi kommer 

inte göra nåt åt det.” 

Olof uttrycker stolthet och glädje över att lyckas med sitt jobb och på så sätt hjälpa 

medborgare.  

Olof: ”Vi hittar igen en del saker och folk kan få tillbaka det och det är ju, det är liksom 

jättehärligt när folk kan få tillbaka om man kan jobba på det viset om vi lyckas nå dit. Det har vi 

gjort i några fall här nu på ja sedan årsskiftet och man ser ju verkligen på dom att det var 

mycket värt det alltså.”  

Polisarbetet beskrevs av alla medarbetare i positiva ordalag, som att jobbet i sig är väldigt 

roligt, men vi uppfattade en distinktion mellan deras inställning till polisarbetet och till 

organisationsstrukturen. Vissa medarbetare uttryckte att vissa strukturer inte var optimala 

innan omorganisationen. Anna, till exempel, menade att antalet chefsnivåer var för många 

tidigare och att detta gjorde organisationen tungrodd.    

Vår empiri visar hur medarbetarna har en allmängiltig uppfattning om att polisarbetet är ett 

roligt jobb som går ut på att hjälpa medborgarna och att organisationsstrukturen inte är 

optimal. Det innebär i enlighet med Berger och Luckmanns teoretiska begrepp att de typifierat 

Polisens arbete och organisation med en objektiv innebörd. Eftersom de också är en del av en 

fortlöpande social situation där människor samspelar, utgör Polisen för dem en institution. 

När beslut tagits om att omorganisationen skulle genomföras bedrevs mycket information 

internt kring vad omorganisationen skulle innebära och hur den nya organisationen skulle 

fungera. Utifrån viljan att utföra ett gott arbete och uppfattningen att organisationen inte var 

optimal byggdes förväntningar på att omorganisationen skulle förbättra verksamheten. 

Flera medarbetare beskrev hur de förväntade sig att arbetsmetoderna skulle bli flexiblare och 

mer effektiva. Vissa förväntningar bestod också av att gränserna mellan de tidigare lokala 

myndigheterna skulle suddas ut och organisationen bli mer enhetlig, samt att det skulle bli fler 

poliser på gatorna. 
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Alex: ”Det är ju många saker som inte har fungerat särskilt bra inom polisen under ganska 

många år så då hoppas man ju, då hade man jättehöga förväntningar att nu så… Nu kommer det 

att bli bra, äntligen, att jag fick uppleva det här under min livstid liksom, härligt! Nu kommer 

det bli fruktansvärt effektivt och bra på alla sätt och vis.”   

Alex var den medarbetare som uttryckte sina positiva förväntningar inför 

omorganisationen starkast. Medarbetarnas förväntningar på omorganisationen riktades i första 

hand mot att det operativa arbetet skulle bli effektivare. 

I det här avsnittet har vi beskrivit medarbetarnas förväntningar och den förförståelse de hade. 

Dessa har sammantaget byggt upp till en positiv inställning till omorganisationen och till hur 

medarbetarna hoppades att slutresultatet skulle bli. Baserat på den information som de fick 

inför omorganisationen skapades en allmängiltig bild av de förväntade förändringar som 

omorganisationen skulle innebära. Vi tolkar här förändringarna som en form av handling som 

organisationen ska genomföra och dessa typifierades alltså som något som skulle leda till 

effektivare arbetssätt och hjälpa medarbetarna i deras arbete med att tjäna 

medborgarna. Omorganisationen innefattar således typifieringar som förstärker och gynnar de 

tidigare typifieringarna som ingår i institutionen Polisen. 

 

5.2.2 Genomförande  

De förväntningar som medarbetarna hade påverkades i samband med genomförandet av 

omorganisationen. Utan undantag har samtliga medarbetare i studien uttryckt ett 

ifrågasättande av omorganisationen i samband med att den genomförs. Gloria beskriver det så 

här: 

Gloria ”Jag tycker också att det är konstigt att man sjösätter någonting som inte fungerar och 

låter allting annat halta undertiden det tycker jag är jättekonstigt […]” 

En stor anledning till ifrågasättandet är medarbetarnas upplevelse av att genomförandet tar för 

lång tid och detta känner de av på flera olika sätt. Ett exempel är att tillsättningen av nya 

chefer dragit ut på tiden vilket lett till att delar av organisationen saknat beslutsförmåga under 

samma tid.  

Vi fick också intervjusvar som beskrev att de organisatoriska förändringarna som 

omorganisationen innebär inte är anpassade till verksamhetens behov. Det mest konkreta 

exemplet på detta gav Anna, när hon sade följande:  
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Anna: ”Det är ju att Stockholm bestämmer allt, det blir så storstadsorienterat. Dom bestämmer 

hur vi ska sköta vår kommunikation på radion för att det passar Stockholm, för att dom är ju 

flera hundra som pratar samtidigt. Här är vi tre polisbilar, då kanske vi vill använda radion på 

ett annat sätt, men det får vi inte för det är Stockholm som bestämmer hur vi ska prata på radion 

och jag menar ta då uppe i Norrland, om det bara är en polisbil, varför ska Stockholm vara och 

peta i hur dom pratar på radion? Det blir lite landsbygd storstads konflikt”.  

Anna beskriver här hur omorganisationen leder till en organisation som är anpassad till en 

storstad som Stockholm. Stockholm är ett av de större polisområdena, men småstäderna och 

landsbygden har helt andra förutsättningar och det verkar för henne onödigt att arbetsmetoder 

ska vara enhetliga när inte de organisatoriska förutsättningarna är enhetliga.  

Vår empiri innehåller också uttryck för hur omorganisationen har kommit till genom beslut 

från personer på hög nivå med en politisk anknytning snarare än en verklighetsanknytning. 

Sebastian uttrycker explicit att han uppfattar ett politiskt spel som påverkar hur och varför 

vissa beslut genomförs.  

Sebastian: ”[…] men det är mycket, jag kan tänka mig politiskt spel bakom som styr det här. 

Man tittar inte så mycket vad behöver organisationen egentligen, utan nu ska vi göra så här 

[…]”   

Alex ger sin beskrivning av omorganisationens genomförande så här:   

Alex: ” Men man, ingen riktigt förstod hur det skulle bli, det var ju så här, man slog ihop det i 

lite olika regioner och det skulle bli en nationell ledning… det gick ut lite information så där, 

men ingen kunde liksom svara på, för det var väldigt mycket farhågor hela tiden. Väldigt 

mycket farhågor, att det där ser ju ut som att det kan bli mer skevt, eller det ser ut som att det 

kan bli si och si och så, men förväntningarna fanns ändå där.” 

När omorganisationen mottas med det här ifrågasättandet byts de positiva förväntningarna ut 

mot farhågor, så som Alex beskriver. Medarbetarna börjar samtidigt tvivla på motivet till 

omorganisationen. Detta beror på att typifieringen av de förväntade förändringarna som 

omorganisationen skulle innebära, inte motsvarar de faktiska förändringarna. Då den tidigare 

typifieringen av förändringarna inte möts av en verklighet som motsvarar den, uppstår en brist 

på förståelse för omorganisationen. 

 

5.2.3 Förståelse för omorganisationen  

När vi förstod hur medarbetarnas förväntningar bytts till farhågor och uppgivenhet så 

funderade vi på hur detta kunde komma sig och hur kan vi förklara detta? Efter vår intervju 
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med Chefen så förstod vi att genomförandet är starkt kopplat till de fyra faktorerna 

informationsflöde, påverkansgrad, helhetssyn och hierarkisk nivå.   

I citatet nedan belyser Chefen skillnaden i just informationsflödet, påverkansgraden och 

helhetssynen inom organisationen och vi förstår också här att dessa är starkt kopplade till 

vilken hierarkisk nivå man tillhör inom organisationen.  

Chefen: ”[…] jag har ju lite, dels kanske nån helhetssyn där man är med i olika forum och 

diskuterar olika frågor, kanske har lite mer djupgående kunskap om vad är det man har utrett 

under de här åren. Man kanske har haft andra, kanske suttit med i olika arbetsgrupper… sen 

självklart så är det väl också utifrån påverkansgrad, var man har haft möjlighet till hittills 

liksom, vad man haft möjlighet att påverka. Jag tror den som är längst ut än så länge, eller i 

reception eller i en radiobil för den delen för att fortfarande hålla fast vid det, har känt, ja men 

hittills har jag inte kunnat säga nånting, har inte kunnat påverka nånting, […] så därför är det ju 

absolut ett stort gap där.” 

Vi ser att de tre faktorerna påverkansgrad, informationsflöde, helhetssyn och är viktiga för hur 

man tar emot omorganisationen och samtidigt att den som befinner sig högre upp i hierarkin 

har andra förutsättningar för att förstå den. Eftersom omorganisationen införs av ledningen, 

blir den hierarkiska nivån, uttryckt genom Berger och Luckmanns teorietiska perspektiv, 

avgörande för hur nära och konkret samspelet med omorganisationens implementering blir. Ju 

närmare ledningen man befinner sig, desto lättare är det att ta till sig det tänkta syftet med 

omorganisationen. Närheten gör alltså, att de som befinner sig högre upp i hierarkin får 

möjlighet att skapa en annan bild av sin sociala verklighet jämfört med de medarbetare som 

befinner sig längre ner i hierarkin, eftersom de inte har samma chanser att påverka eller 

samma möjligheter att ta del av information.   

Chefens position i organisationen gör att han ingår i olika arbetsgrupper och det gör att hans 

påverkansgrad är betydligt högre än medarbetarnas. Chefens uppfattning om att de längst ut i 

organisationen inte har haft någon chans att påverka stämmer överens med medarbetarnas 

uppfattning. Både Anna och Gloria upplever att beslut tas på en hög nivå som de inte har 

tillgång till.   

Anna: ”Ja fast våra chefer dom har ju blivit så pluttiga, eftersom nu styrs ju allt från ännu högre, 

nu är ju inte ens vi en myndighet, så att myndighetschefen här är ju bara ett grus. Förut har ju 

han varit högsta hönset och då har ju vi kunnat förmedla att […] 'det här, nu tycker vi att det här 

är inge bra', men nu är ju han så lågt ner i ledet så att han kan ju inte påverka något.”   

Anna beskriver hur den högsta chefen i hennes polisområde numera bara framstår som "grus", 

det vill säga obetydlig, vilket ger en tydlig symbolik i hur liten hennes egen påverkansgrad är. 
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Gloria beskriver hur hon som enskild anställd upplever att hon har väldigt lite inflytande och 

möjlighet att påverka sin situation, något som får henne att känna sig trängd. 

Chefens tillgång till information via olika forum gör att han har en annan bakgrundskunskap 

och i och med detta en annan förståelse för omorganisationen. Det gör att den information 

som förmedlas internt är mer lättbegriplig för honom jämfört med medarbetarna.   

Medarbetarna uttrycker att informationen är bristfällig och att den som väl förmedlas till dem 

är svårförståelig.  De kan inte ta till sig informationen på samma sätt som Chefen eftersom de 

har inte samma helhetssyn. Inför omorganisationen förmedlades mycket information till 

medarbetarna om hur det skulle bli, men det minskade sedan i samband med själva 

genomförandet. Elsa resonerar kring denna skillnad.  

Elsa: ”Det känns som det var mycket prat innan [omorganisationen] och det var folders uppsatta 

och det var så mycket fint och förklaringsprocess vad som skulle hända och sen finns det 

ingenting längre.” 

Det är inte bara den bristande informationen som utgör en skillnad i de hierarkiska nivåerna, 

utan även hur lättförståelig och lättillgänglig den är. Sebastian berättar om att det inte fanns 

någon som kunde svara på frågor längre i samband med genomförandet och att detta bidragit 

till att hans farhågor förstärkts. Det finns också begrepp i informationen som inte 

medarbetarna förstår och det skapar en distans mellan dem och omorganisationen.  

Vi kan i följande citat av Olof ana en distansering mellan honom och ledningen som visar på 

skillnader i förståelsen av omorganisationen.  

Olof: ”För att då, vi fick reda på i måndags att näst högsta chefen ska prata till personalen, vi 

har sådan här videokonferens. Vi sitter här och [arbetsort] sitter hos sig och lite så och sedan 

kopplas det upp till en stor aula som finns i, på polishuset i [staden], och därifrån kör man det 

här då, så vad han kommer med för information det har jag ingen aning om men han… han har 

inte hörts av sedan före nyår någon gång när han i princip tackade för det gångna året.”  

Alex resonerar också om informationsflödet, och beskriver att informationen filtreras då den 

färdas mellan organisationens olika nivåer vilket leder till förskönade bilder. I både Olofs och 

Alex’s intervjusvar kan vi se hur de upplever att informationstillgången påverkas av var i 

organisationen man befinner sig.    

Vi har hittills i avsnittet beskrivit hur cheferna har tillgång till mer information än vad som 

förmedlas till medarbetarna. Situationen där typifieringarna skapas skiljer sig alltså för dem, 

vilket leder till olika typifieringar. Medarbetarna utgår ifrån sina upplevelser av situationen 

och vi kan se att det finns en tydlig skillnad i helhetssyn hos medarbetarna jämfört med 
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Chefen. Gloria berör detta när hon pratar om att det förmodligen finns ett annat perspektiv 

som hon inte känner till och med vilken hon skulle få ökad helhetssyn. Chefen berättar att han 

ingår i olika forum vilka ger honom tillgång till en helhetssyn som inte medarbetarna når 

eftersom de inte har möjlighet att delta där.   

Vi kan i följande citat se att Chefen har samma typifiering som medarbetarna av 

omorganisationens förväntade förändringar, gällande att förändringarna ska underlätta Polisen 

arbete, det vill säga skapa ett tryggt samhälle för medborgarna.   

Chefen: ”[…] då tror jag nog att man kan bli effektivare och se att man kan uträtta mer element 

med större träffsäkerhet […] Att man jobbar mot rätt saker eller att man vet att i alla fall det här 

är efterfrågat, eller det här upplever man som otryggt i det här området eller här har vi de här 

problemen, för vi har kartlagt det ihop med kommunen och socialtjänst så vi har en gemensam 

bild att det är på grund av dom här enskilda individerna eller det är på grund av det här [som] 

området ser ut så här och ja, då kan polisen göra den här delen.” 

Skillnaden mellan Chefens och medarbetarnas typifieringar av omorganisationen består dock i 

att hans förväntningar bygger på att organisationsstrukturen ska bli effektivare som ett led i att 

förbättra verksamheten. Som vi såg i avsnitt 5.2.1 riktades medarbetarnas förväntningar 

snarare mot att deras operativa arbete skulle effektiviseras. Vi utläser att skillnaderna i 

påverkansgraden, informationsflödet och helhetssynen beror på den hierarkiska skillnad som 

finns mellan medarbetarna och Chefen. Detta sammantaget leder till att förståelsen för 

omorganisationen skiljer sig åt mellan nivåerna och det är också en förklaring till att de har 

skapat olika typifieringar av och de förändringar som omorganisationen innebär.  

 

5.3 EFFEKTER AV OMORGANISATIONEN  

I föregående avsnitt har vi sett hur medarbetarna såg på sin arbetssituation inför 

omorganisationen. Vi har också sett vilka förväntningar som byggdes upp på 

omorganisationen och hur medarbetarna skapar sig en bild av de förväntade förändringarna 

genom typifiering, samt vilka faktorer som påverkar den typifieringen. Med detta som 

bakgrund så kommer vi i följande del att redogöra för medarbetarnas beskrivning av vilka 

faktiska effekter omorganisationen har på deras praktiska arbete.  

Inledningsvis, i avsnitt 5.3.1 redogör vi för de förväntade effekter som uteblivit. I arbetet med 

vårt intervjumaterial har vi också kunnat urskilja mönster som har bäring på två olika typer av 

faktiska effekter. Den ena typen rör hur organisationens styrning förändrats och det andra rör 

vilka konsekvenser omorganisationen haft för medarbetarna. I avsnitt 5.3.2 kommer vi att 
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redovisa hur medarbetarna beskriver att förändringar i styrningen påverkat verksamheten, 

samt i avsnitt 5.3.3 vilka konsekvenser omorganisationen haft för medarbetarna. 

 

5.3.1 Förväntningar som inte infriats    

I detta avsnitt redogör vi för de uteblivna effekter som medarbetarna beskriver, det vill säga 

oförändrade förhållanden och förväntningar som inte infriats. 

Överlag så beskriver medarbetarna att deras praktiska arbete inte har förändrats. Alla säger att 

det egentligen inte är någon skillnad för det praktiska arbetet utan att det operativt fungerar 

likadant som tidigare. Anna beskriver nedan sin inställning:  

Anna: ”Jag tycker att för mig så påverkar det ingenting för, för mig är det ju ärendena som är 

intressanta, dom som driver, människorna bakom där som är… för en del kan tycka ” ja det är 

så rörigt man vet inte vart man är och var man står.” Man får ju välja, vad vill jag lägga min 

energi på? Är jag så otrygg i mig själv så att jag blir otrygg av vem som, jag behöver inte veta 

vem som är högsta chef - jag kommer ju ändå inte att träffa honom, varför ska jag då veta vad 

han heter? Jag blir inte otrygg av att han inte, jag har ändå samma ärenden, för mig spelar det 

ingen roll alls, jag jobbar lika mycket eller lite ändå.”   

För Anna är det konkreta utredningsarbetet och människorna hon möter där, det som 

motiverar henne till arbetet och hon har svårt att förstå hur andra kan uttrycka oro över sådant 

som hon upplever inte berör dem. Hon är inte intresserad av de beslut som fattas i och med 

omorganisationen eftersom de faktiskt inte påverkar hennes praktiska arbete. Elsa uppfattar 

att det finns en strävan bland chefer att förändra verksamheten, men det händer inte utan 

hennes arbete är likadant som det varit.  

De förväntningar som medarbetarna hade och som vi presenterat i avsnitt 5.2.1, var bland 

annat effektivitetsvinster och flexiblare arbetsmetoder. Dessutom förväntade de sig att de 

skulle få ökade personalresurser.   

Flera av medarbetarna upplever att verksamheten inte blivit mer effektiv jämfört med tidigare. 

Alex menar att den nya organisationsstrukturen inte har lett till effektiviseringar, utan snarare 

tvärtom. Han säger att den organisatoriska placeringen av chefer försvårar beslutsfattande. 

Omorganisationen har inte heller lett fram till att hans förväntningar på flexiblare 

arbetsmetoder har infriats. Han hoppades att intern information rörande aktuell brottslighet 

skulle förmedlas snabbare så att arbetsgrupper snabbt skulle kunna tillsättas för att snabbt lösa 

uppkomna brottsvågor. I citatet nedan beskriver han hur han upplever att det blivit istället.   
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Alex: ”Istället hamnar man i både andra och tredje hand och åker liksom och skriver en massa 

anmälningar och sprider lite kolpulver hemma hos folk och lyfter något skoavtryck för att sen 

av lite slump ramla in och gripa nån tjuv. Men då är det liksom 1 inbrott av 27! Och lagom då 

när man sätter nån liten specialgrupp på två man på fötter, så har det liksom redan gått fyra 

veckor och den här vågen har dragit över.” 

Han ger här en bild av att organisationen är ineffektiv och vi ser även ett uttryck för en 

upplevelse av att det arbete som utförs inte är meningsfullt.  

Inte heller förväntningen på starka lokalpolisområden i form av ökade resurser och ökat 

mandat införlivades. Elsa målar upp en bild av hur lokalpolisområdet inte utformats i enlighet 

med hennes förväntningar.   

Elsa: ”Det jag fattade, det man hörde innan, det var ju att lokalpolischef, 

lokalpolisområdeschefen, det skulle vara den finaste tjänsten. Dom skulle ha jättemycket 

mandat och få bestämma över sitt område. Där upplever jag att det gör man ju mer nationellt 

och regionalt än vad det har varit innan, tycker jag. Att det har blivit mera så.”  

Som vi kommer att visa i avsnitt 5.3.3.3 beskriver medarbetarna också att omorganisationen 

lett till en stor resursbrist. Detta i kombination med Elsas uttalande tyder på att det lokala 

polisområdet snarare blivit svagare än starkare.   

Som vi visat i avsnitt 5.2.1 hade medarbetarna typifierat de förändringar som de förväntade 

sig att omorganisationen skulle leda till, som något positivt. Förändringarna skulle gynna 

Polisen som institution. Genom att tolka medarbetarnas beskrivningar av de faktiska 

förändringarna förstår vi att de inte motsvarade förväntningarna. Tvärtom gav 

omorganisationen effekter som motverkar förutsättningarna för att utföra de 

institutionaliserade handlingsmönster som ingår i Polisens uppdrag.  

 

5.3.2 Organisatorisk styrning  

I detta avsnitt presenterar vi den del av vårt material som rör den organisatoriska styrningen. 

Den förändring som omorganisationen inneburit för styrningen av organisationen beskrivs av 

medarbetarna ur flera aspekter. Vi kommer att visa hur organisationens enheter är byggda 

utifrån en beräknelighet, hur den eftersträvade enhetligheten utgör en förutsägbarhet, och hur 

chefers situation påverkats av en ökad organisatorisk kontroll. Samtliga dimensioner 

genomsyras av en effektivitetssträvan och vi belyser också irrationaliteter som uppstått till 

följd av dem.   
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Flera medarbetare beskriver hur organisationen utformas baserat på statistiska beräkningar. 

Beroende på hur många invånare regionen har och hur många brott som begås beräknar man 

hur stora enheterna skall vara. Arbetstiderna styrs till viss del av när brotten begås. Sebastian 

belyser hur beräkningarna inte alltid ger den effektivisering som eftersträvas.   

Sebastian: ”Du kan inte klona en människa, utan du har bara dom på papper. Sen upplever jag 

att man trollar med siffror också, mycket mer än tidigare. Att [lokalpolisområdet], dom har 

jättemycket bemanning, men när man tittar på vilka dom egentligen är, är det inte poliser i yttre 

tjänst, utan det är en massa annat folk också som räknas in i det här, som har andra uppdrag.”  

Elsa säger uttryckligen att hon upplever att omorganisationens mål att 50 % av personalen ska 

arbeta i yttre tjänst, endast är en pappersprodukt.   

Elsa: ”Man kan inte jaga ut folk som har jobbat inne i många år, i yttre tjänst, tiderna har 

förändrats och allt vad det är. Så att känslan är att det blir nån sorts pappersprodukt, att titta på 

papperna att så här många tillhör lokalpolisområdena, ja men att 50 % ska göra det, och då ser 

det ut som att man är i det yttre arbetet av myndigheten, fast man är inte i yttre tjänst.” 

Medarbetarna upplever alltså att organisationsstrukturen framförallt är något som finns på ett 

papper och egentligen inte kommer verksamheten till gagn. Alex ger exempel på produktiva 

enheter som läggs ner i samband med omorganisationen, då nya enheter ska bemannas.  

Alex: ”Man lägger ner en avdelning som fungerar bra, man har fått upp kanske en 

spanavdelning eller gatulangningsgrupp mot narkotika, där man har bra koll på… så slår man 

bara sönder dom och placerar ut dom här människorna nån annanstans.”   

Flera medarbetare berättar likt Alex att omorganisationen lett till att verksamheten 

försvåras. De uttrycker en frustration över att polisens möjligheter att bekämpa brott och 

hjälpa medborgarna försämras. Gloria uttrycker det så här: 

Gloria: ”Innan omorganisationen har jag för mig att det fanns en bostadsbrottsgrupp som 

jobbade med att följa efter tjuvar och sådär och nu finns inte det längre, den rev man upp också, 

typiskt polisen att sabba grejor som fungerar […]” 

Vi uppfattar i uttalanden likt Glorias att upplevelsen av att verksamheten försvårats även har 

betydelse för den enskilda polisens upplevelse av tillfredsställelse i arbetet.   

Vi definierar det faktum att organisationen ska byggas utifrån statistiska mått som en form av 

beräknelighet, såsom Ritzer beskriver begreppet. Det utgörs av att organisationen ska byggas 

med hjälp av siffervärden för att på ett enkelt sätt kunna forma en effektiv och väl anpassad 

organisation. Medarbetarna upplever dock en frustration och beskriver att produktiv 

verksamhet slås sönder i och med detta. Detta är irrationaliteter som uppstått till följd av 

beräkneligheten och effektivitetssträvan.  
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Ett av omorganisationens mål är också att skapa en enhetlig organisationsstruktur. 

Medarbetarna berättar att det bland annat har påverkat dess geografiska förutsättningar. Dels 

har det geografiska ansvarsområdet för enheters verksamhet förändrats utifrån hur 

organisationskartan är ritad. Dels förflyttas personal geografiskt då de förflyttas inom 

organisationen.  

Den geografiska dimensionen i kombination med den eftersträvade enhetligheten har också 

olika påverkan på verksamheten enligt medarbetarna. Anna visar på en fördel: 

Anna: ”Sen är det väl bra att alla har samma utbildningskoncept, att man vet att har du gått den 

här utbildningen i Haparanda, då är den likvärdig med den som vi har här. Att man vet att en 

polis som jobbar på den här avdelningen ska ha det här i grunden och sen att man kan byta 

mellan myndigheter och ta för givet, eller då vet jag vad den här personen kan eller inte kan.”  

Anna menar här att förflyttning av personal mellan olika geografiska delar av organisationen 

kan förenklas tack vare den eftersträvade enhetligheten. Hon ser en poäng med att information 

och kunskap är tillgänglig för alla inom organisationen så att ingen ska behöva "uppfinna 

hjulet" igen. Alex däremot visar på en nackdel: 

Alex: ”Och det man nu gör idag, alltså i nästan alla avdelningar, man väljer ju att göra lokala 

avvikelser så att det i slutändan inte innebär nån skillnad. För själva organisatoriskt, alltså 

organisationsstrukturen är inte byggd för att kunna tryckas ut i hela landet på exakt samma sätt, 

man måste göra vissa lokala avvikelser. Tittar man på hur det organisatoriskt är tänkt att fungera 

så kommer det inte att göra det på många håll.” 

Alex menar att en enhetlig organisation är omöjlig att uppnå på grund av geografiskt olika 

förutsättningar. Han förklarar att samhällens storlek och brottsstatistiken varierar inom landet 

vilket gör att en enhetlig organisation inte kommer att fungera i verkligheten.   

Chefen ger i följande citat en bild av hur en enhetlig organisation lättare kan samordna sin 

verksamhet.  

Chefen: ”Jag menar, för det första har ju inte en enskild radiobilspolis uppfattning om det, kläm 

på det, när han åker på det här villainbrottet här nånstans. Men det […] är ju bättre nu och 

kommer bli ännu mer effektivt när man har olika saker på plats som inte fanns i det gamla. Med 

en gemensam brottssamordning för en region, med nationella möten som stämmer av såna här 

brottsserier, det ska stämmas av varje vecka, eller varje dag, för att man ska kunna säga ’vad 

tusan, dom inbrotten ni har i Dalarna är samma som vi, för vi har samma spår’. Det gäller ju att 

man kan förmedla det till en radiobilspolis eller en tekniker som vart på plats då på en 

lördagsmorgon där.”  

Chefen förklarar att omorganisationen kommer leda till att samordning av ärenden 

underlättas. Han nämner också att det är viktigt att informationsflödet fungerar för att den 
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enskilda polisen skall få en helhetsbild. Vi kan i och med detta återigen utläsa hur de på olika 

nivåer skapat olika typifieringar av vad omorganisationens strävan efter en enhetlig 

organisationsstruktur innebär. Chefen visar på fördelarna för organisationen medan 

medarbetarna uttrycker hur det påverkar verksamheten. 

Omorganisationens strävan efter enhetlighet, motsvarar en strävan efter förutsägbarhet. 

Intervjusvaren speglar det faktum att enhetligheten upplevs vara nyttig för organisatorisk 

samverkan, då man vet vad man kan förvänta sig och kan dra nytta av varandra. Däremot kan 

den utgöra hinder för verksamheten om den helt bortser från lokala förutsättningar. När 

behovet att göra lokala avvikelser uppstår, förloras förutsägbarheten och en irrationalitet 

uppstår.   

En annan viktig del av organisationens styrning är cheferna och deras förutsättningar för att 

leda verksamheten. Ingen av medarbetarna har uttryckt att det är lättare eller går fortare att 

fatta beslut sedan omorganisationen genomfördes. Tvärtom har det skett en maktförskjutning 

uppåt. Flera medarbetare uttrycker hur det tar längre tid att fatta beslut och att 

beslutsmandaten för cheferna på lägre nivå har minskat. Sebastian säger följande:  

Sebastian: ”Jag upplever att besluten tar längre tid. Det känns som att det är ingen av dom 

cheferna här i huset som fattar beslut. Det känns som man har inte klart för sig vilket mandat 

JAG har att vara chef, och vilka beslut man får ta.” 

Chefen konstaterar också att beslutsmandaten har flyttats uppåt i organisationen.   

Chefen: ”Ja jag är fullt medveten tror jag, att man upplever, i och med att jag har haft många 

sådana diskussioner, så upplever man ju att det kanske har blivit en ökad toppstyrning. Jag kan 

förstå att man kan känna så, för jag kan själv känna så i vissa frågor. […] Och rikspolischefen 

har större mandat. […] förut var ju egentligen rikspolischefen i alla fall på pappret den högsta 

chefen, men han fick ändå fråga om lov. ’Kan jag ta poliser härifrån?’ Nu kan han ju bara peka 

och säga att ’ni får skicka 20 stycken till Skåne’.” 

Chefen beskriver här hur rikspolischefen efter omorganisationen fått större makt över 

organisationen. Den här centraliseringen är ytterligare ett uttryck för den eftersträvade 

enhetligheten. Ett syfte med omorganisationen var att skapa en tydligare styrning och detta 

skulle ske genom att införa endast sex beslutsnivåer i organisationen. Det ser vi som en 

effektivitetssträvan som syftar till ökad kontroll av organisationen och dess verksamhet. I 

samband med att beslutsmandaten flyttas uppåt upprätthålls också kontrollen över att 

organisationen är enhetlig, det vill säga förutsägbar. Vår empiri visar att kontrollen har ökat, 

men den har förflyttats så högt upp i organisationen att verksamheten inte gagnas av det. 

Medarbetarna beskriver att allt ska upp till högsta ort för att beslutas och de upplever att de 
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sex eftersträvade beslutsnivåerna inte motsvarar deras förväntningar på ökade mandat på lägre 

nivåer. Centraliseringen leder till en irrationalitet i form av att beslutsfattandet blir en 

toppstyrning som fördröjer besluten. 

 

5.3.3 Konsekvenser för medarbetarna   

I det förra avsnittet redovisade vi hur medarbetarna beskrivit att förändringar i styrningen 

påverkat verksamheten. Detta avsnitt innehåller beskrivningar av hur medarbetarnas 

arbetssituation blivit påverkad av omorganisationen. Vi kommer att ta upp de konsekvenser 

som medarbetarna beskriver att omorganisationen lett till. Vi kommer inledningsvis att 

redovisa uppfattningar om arbetsgivaren utifrån en förändrad personalpolitik. Därefter 

beskriver vi hur arbetsprocesser påverkats för poliserna. Slutligen presenterar vi 

medarbetarnas upplevelse av en resursbrist och vad den leder till. 

 

5.3.3.1 PERSONALPOLITIK   

Flera konsekvenser som framkommer återkommande, är sådana som berör hur medarbetarnas 

uppfattningar om arbetsgivaren förändrats. Medarbetarna upplever att personalpolitiken blivit 

sämre och de är genomgående väldigt kritiska. De som uttrycker sina upplevelser starkast är 

Sebastian och Gloria.   

Sebastian: ”Jag tycker inte att man tar det på allvar och jag tycker inte att man, aldrig 

egentligen, har vårdat sin personal, men nu misshandlar man dom som är kvar, mer eller 

mindre.”   

Gloria: ”Det kan ju vara så att vi bara lider fruktansvärt nu under tiden som dom håller på med 

det här och att det blir bättre sen, men jag tycker inte att man kan ha en sådan personalpolitik. 

Och hålla på med en omorganisation i flera år och straffa personalen för det, det är ju inte vårt 

fel att dom har bestämt liksom, våra liv fortsätter ju.”   

Sebastian ger ett tydligt uttryck för sina känslor och att klimatet har hårdnat efter 

omorganisationen. Han upplever vidare att arbetsgivaren inte längre tar hänsyn till att 

medarbetarna är människor med känslor, utan fattar sina beslut uteslutande efter 

verksamhetens behov och de krav som finns på den. En del av detta är effekter av resursbrist, 

se vidare avsnitt 5.3.3.3 där vi utvecklar de personalpolitiska konsekvenserna av detta. Glorias 

upplevelse är densamma och som vi såg i hennes citat nyss, ger hon tydligt omorganisationen 

skulden för detta.  
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Flera medarbetare beskriver sin situation på arbetsmarknaden som att de är livegna. Anna 

säger:  

Anna: ”Det är ju svårare nu att byta jobb, om du vill flytta till [stad] och [staden] har ute en 

annons, men är vi för få [här], det är ju en myndighet, det är ju en chef, så han kan  ju säga så 

här ’nej du får inte börja jobba i [staden] bara för att vi behöver dig i [här]’. Så att du är helt 

livegen egentligen alltså nu. Förut var det ju två olika, säger du upp dig här då kan ju ingen neka 

dig att säga upp dig och så börjar du jobba i [staden].” 

Anna beskriver här att ställningen på arbetsmarknaden försämrats för den enskilde polisen i 

och med att det nu endast finns en arbetsgivare för poliser i Sverige. Medarbetarna upplever 

att arbetsgivaren har full kontroll över deras arbetssituation och deras möjlighet att välja 

själva har berövats dem.  

I och med omorganisationen har arbetsgivaren fått monopol på arbetstillfällena och på så vis 

utökat sin kontroll över medarbetarna. Så som Ritzer beskriver rationaliseringsprocessen så är 

kontroll något eftertraktansvärt för organisationen. Däremot leder den ökade kontrollen till en 

irrationalitet för medarbetarna då de upplever en försämrad arbetsmiljö.    

Det är inte bara medarbetarnas egna arbetssituationer som har försämrats utan de berättar 

också att situationen för deras närmsta chefer blivit sämre. Medarbetarna har svårt att förstå 

hur cheferna ska klara av sina uppdrag och att detta får en konsekvens för deras möjligheter 

att leda verksamheten. Flera medarbetare berättar att cheferna har mycket mer att göra nu 

jämfört med förut, eftersom omorganisationen lett till att antalet chefer har minskat, men inte 

arbetsuppgifterna. Sebastian uttrycker stark skepsis till chefernas förmåga att hantera den 

ökade arbetsbelastningen.  

Chefernas ökade arbetsbelastning är en irrationalitet till följd av organisationens strävan efter 

att effektiviseras genom att minimera antalet chefer.    

Den enda fördelen som lyfts fram kring personalpolitiken gäller tillsättandet av cheferna och 

det är Gloria som säger att hon tycker att det var bra att byta ut en del gamla chefer samt att de 

nya endast tillsätts på tre till fyra års förordnanden, vilket då underlättar utbyte av framtida 

dåliga chefer.  

Den uttalade tiden för chefsförordnanden är en nyinförd regel, som utgör vad Ritzer skulle 

kalla teknologi, för att upprätthålla kontroll. Detta är samtidigt en form av beräknelighet, som 

ger en förutsägbarhet då man kan beräkna anställningstiden på viktiga positioner. Detta syftar 

till en effektivitetsvinst för organisationen eftersom man kan ha större kontroll över vilka som 
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är chefer. På detta vis får man även större kontroll över organisationen. Elsa visar dock att den 

här möjligheten till kontroll inte tagits till vara på fullt ut.  

Elsa: ”Och då kanske man hade kunnat haft andra ansökningsförfarande på chefspositionerna. 

Nu är det ju arbetsgivarbeslut rakt igenom, det vill säga att folk som söker kanske inte har en 

chans fast man kanske skulle kunna ha det. Det tror jag kan vara en produkt av att det ska gå för 

fort. Man gör det enkelt för sig och då blir det arbetsgivarbeslut, för det ska gå fort, och då är 

det lätt att ta dom som redan har en tjänst och man har då därigenom inte låter alla söka och ha 

ett ordentligt intervjuförfarande och ta in referenser och så där så att alla ska ha en möjlighet 

och kanske ta in friskt blod på vissa platser.” 

Elsa berättar att gruppchefer tillsatts genom arbetsledningsbeslut vilket gör att hon inte tycker 

att alla haft samma chans att konkurrera. Rekryteringsförfarandet innebär en 

effektivitetssträvan i processen att tillsätta chefer, men enligt Elsas beskrivning har 

organisationen i och med det sätt rekryteringen gått till på, missat chansen att rekrytera de 

bästa cheferna. Detta gör då att effektivitetssträvan övergått till att innebära en irrationalitet.   

 

5.3.3.2 ARBETSPROCESSER   

I vårt material finns många uttalanden om hur omorganisationen påverkat medarbetarnas 

arbetsprocesser. Med omorganisationen skulle en ny styrmodell införas som innebär att 

polisernas arbete riktas mot lokala verksamhetsmål. Ingen av dem som vi talat med känner 

dock till om det finns några specifika mål som verksamheten bedrivs mot efter 

omorganisationen. Sebastian berättar att han saknar tydliga långsiktiga mål. 

Sebastian: ”Men å andra sidan så upplever jag att man, långsiktigt så känns det som att man inte 

har nån jättebra, alltså nåt tydligt mål att nå. Det känner inte jag. Utan mer minutoperativt, ja nu 

har vi... just nu har vi det här, då ska vi… Det har vi i och för sig alltid, men det är mer så nu än 

förut.” 

Elsa återger i följande citat också målet som väldigt övergripande utifrån vad polisens 

allmänna uppdrag i samhället är.   

Elsa: ”Ja, det är väl det vanliga… skapa trygghet och synlighet och ja… det är väl det generella 

så. Sen är det inriktningar på olika oroliga ställen eller personer så där, men det övergripande 

målet är väl annars liksom, som det alltid har varit. Öka tryggheten och få ner brottsligheten.”  

Även andra medarbetare ger likt Elsa förvisso uttryck för att deras arbete bedrivs gentemot 

medborgarnas behov och medborgarnas bästa, men den kunskapen härstammar från deras 

allmänna uppfattning om polisarbete snarare än vad ledningen uttalat som reella mål.  
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Flera medarbetare beskriver också att arbetsprocesserna försvårats till viss del av att 

omorganisationen lett till försämrade kommunikationsmöjligheter inom organisationen. 

Återkopplingen mellan enheter blir till viss del lidande av att arbetsbelastningen ökat. Doris 

beskriver sin upplevelse av situationen så här: 

Doris: ”…vet inte, det är inte ofta vi får veta vad som händer…men det jag kan säga som är 

sämre nu också, vi får ju inte feedback på det vi gör som när det är fler utredare som sitter och 

dom inte är så belastade. Då har ju dom tid att höra av sig till oss och kanske berätta lite hur det 

går i nåt ärende. Då kan dom skicka iväg nåt mail till oss. Det har dom inte tid med nu.” 

Samarbetet mellan enheter försvåras också av den försämrade kommunikationen. Detta beror 

på att vissa enheter och vissa chefer förflyttats till andra orter i samband med centraliseringen. 

Medarbetarna ger exempel på hur tidigare personlig och direkt kommunikation anonymiseras 

i och med regionalisering av kommunikationscentralen. Olof beskriver hur dialogen med hans 

närmsta chef blivit sämre eftersom de inte befinner sig på samma arbetsplats och inte kan 

prata öga mot öga längre.  

Den nya styrmodellen är en effektivitetssträvan som syftar till att uppnå bättre 

verksamhetsresultat. Medarbetarna är dock inte medvetna om vilka lokala mål som finns och 

vi uppfattar att det kan bero på en försämrad kommunikation inom organisationen. Denna 

beror i sin tur till viss del på organisatoriska förändringar i form av centralisering av enheter, 

vilka också är ett resultat av omorganisationens tänkta effektivisering. En irrationalitet som 

uppstår av detta är dock att samarbetet försvåras mellan olika enheter och medarbetarnas 

möjligheter till face-to-face-interaktion försämras. Face-to-face-interaktion är enligt Berger 

och Luckmann en viktig del i skapandet av typifieringar. I och med den ovan beskrivna 

situationen kan inte typifieringen av verksamhetsmålen göras fullständig. Då personalen inte 

känner till verksamhetsmålen innebär det ytterligare en irrationalitet för organisationen, i och 

med att den får svårare att uppfylla verksamhetsresultaten.  

Vissa datasystem har gjorts enhetliga genom att databaser gjorts nationella. Både Anna och 

Gloria som har en utredningstjänst upplever att deras arbete underlättats av detta. De upplever 

att det enhetliga systemet inte bara underlättar deras arbete utan även förkortar 

handläggningstiden eftersom de numera kan göra nationella sökningar. Detta gynnar i 

förlängningen servicen till medborgarna. Däremot kan det i vissa fall ha motsatt effekt då, 

som Gloria beskriver det, det skapar merjobb för att alla ärenden gällande en och samma 

brottsling ska hanteras av samma utredare. 
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Gloria: ”På ett sätt blir det mycket mer effektivt, på ett annat sätt blir det också svårare därför 

att en misstänkt kan ju vara, kan ju förekomma för en massa olika brott i en massa olika städer 

och då blir det ju jättekrångligt att samordna […] om jag skickar ärenden på en misstänkt och 

det finns andra misstankar som inte är redovisade någon annanstans, då kommer åklagarna att 

bara skicka tillbaka alla ärenden vilket skapar merjobb och ineffektivitet i organisationen.” 

Det här är ett sådant tillfälle där det finns en skillnad mellan intervjupersonerna beroende 

vilken tjänst de har. Elsa som har erfarenhet från både brottsutredning och yttre tjänst kan 

hålla med om att enhetliga datasystem innebär vissa fördelar för utredarna, men hon kan inte 

se att de som arbetar i yttre tjänst gagnats av det. Vi förstår att skillnaden beror på att de 

enhetliga systemen inte berör dem som jobbar i yttre tjänst eftersom deras arbete är mer 

operativt fokuserat än utredarnas.   

Det enhetliga datasystemet är ett exempel på hur utredningsarbetet till stor del effektiviserats, 

men viss irrationalitet uppstår för den enskilde medarbetaren då samordningen av ärenden gör 

att en och samma utredare får högre arbetsbelastning.  

 

5.3.3.3 RESURSBRIST  

Resursbristen är den enskilda konsekvens som medarbetarna talar mest om och återkommer 

till ofta. Detta leder till två tydliga effekter, varav den ena består i att verksamheten blir 

lidande för att det fattas personal att utföra arbetsuppgifter, och den andra består i att 

personalens situation försämras så att deras privatliv blir lidande och deras arbete blir 

otryggare.  

Effekterna av resursbristen beskrivs tydligast i intervjuerna med poliserna i yttre tjänst, men 

även utredarna är medvetna om den. Skillnaden i hur de uttrycker sig uppfattar vi beror på att 

resursbristen är mest påtaglig för de i yttre tjänst. Det var också där som förväntningarna var 

högst på att personalantalet skulle öka.  

Samtliga medarbetare som vi intervjuat ser resursbristen som den enskilt största orsaken till 

att verksamheten blir lidande av omorganisationen. Olof, som är utredare, beskriver hur 

trafikpolisens verksamhet har blivit lidande av resursbristen, då trafikpoliser inte har tid att 

övervaka trafiken utan istället måste ägna tid till annan brottslighet. Han ger också en 

beskrivning av hur den allmänna situationen för dem i yttre tjänst försämrats.   

Olof : ”Men det är det här påpassandet hela tiden och att det inte är riktigt bemannat som det 

ska så att man inte hinner åka in och käka och sådant här och då blir man inte glad alltså.” 
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Vidare i avsnittet visar vi hur medarbetarna i yttre tjänst beskriver sin upplevelse av 

resursbristen. Alla berättar hur personal rekryteras från deras enheter, i yttre tjänst, till andra 

grupper i organisationen, utan att de som försvinner ersätts. De anger också att poliser valt att 

sluta sedan omorganisationen som ännu en orsak till resursförlusten. Sebastian skiljer sig från 

de övriga i sin beskrivning då han inte känner till särskilt många som slutat i hans område, 

men han känner likväl av att personalantalet minskat. Han kan dock inte förstå var alla har 

tagit vägen. Elsa förtydligar i följande citat vilken effekt resursbristen har. 

Elsa: ”Vi är så pass få så därför är… så försvinner det få så, det blir inte så stora marginaler. Vi 

ligger ju hela tiden på minsta bemanning, i princip jämt. Och det sliter ju.” 

Elsa menar att det blir påtagligt när personal slutar i yttre tjänst, eftersom de i yttre tjänst är ett 

litet antal från början. Resursbristen är en irrationalitet som uppstått då organisationen 

försöker effektivisera sig genom organisatoriska förändringar.  

Medarbetarna i yttre tjänst beskriver hur deras situation försämras, bland annat genom att 

resursbristen i förlängningen gör att deras privatliv blir lidande. De beskriver hur 

arbetsgivaren tvingas pressa personalen hårdare för att få verksamheten att gå ihop, då 

verksamhetstiden som ska fyllas är större än den tillgängliga resursens arbetstid. Sebastian ger 

som exempel att överlappande tid mellan olika skift minimerats för att arbetsgivaren ska få ut 

maximal tid i verksamheten, men detta leder samtidigt till att personalen arbetar minst ett 

extra pass på en sexveckorsperiod, som de tidigare hade en ledig dag. Doris ifrågasätter hur 

personalen ska orka med att arbeta den mängd övertidspass som arbetsgivaren lägger ut för att 

fylla luckor i verksamhetstiden.  

Doris: ”Det är så mycket övertidspass som kastas ut hela tiden och då de här 38 personerna som 

hugger på de här övertidspassen, hur länge kommer de orka? Till slut kommer ju alla vara helt 

utbrända. Samtidigt känner alla att de behöver ta övertidspass för att få ekonomin att gå runt.” 

Doris beskrivning visar också att resursbristen påverkar de befintliga medarbetarnas 

upplevelse av arbetssituationen negativt. En allvarligare effekt av den uppkomna situationen 

är att den leder till en otrygghet i arbetet för personalen i yttre tjänst. Doris beskriver i 

följande citat sin känsla av ökad otrygghet till följd av att de är färre poliser som arbetar i yttre 

tjänst.  

Doris: ”[…] nej det är ju personalbrist... alltså vi påverkas ju för att vi inte kan riktigt göra det 

som vi skulle vilja göra. För vi har ingen backup liksom, och… alltså för mig personligen, i mitt 

jobb, alltså vi behöver ju vara flera för att känna en trygghet när vi är ute och jobbar.” 
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Sebastian har erfarenhet av hotfulla situationer där han önskat att det funnits fler poliser 

tillgängliga och ger exempel på situationer där otryggheten får effekt på hans sätt att utföra 

arbetet. Han menar att ett numerärt underläge i hotfulla situationer får honom att tänka mycket 

mer defensivt och att han då inte alltid genomför de åtgärder som han skulle vilja. I och med 

att arbetssituationen upplevs otrygg så blir också verksamheten lidande. Sebastian beskriver 

nedan risken för att deras samhällsuppdrag blir svårare att utföra. 

Sebastian: ”Man tänker mycket mer defensivt […] Det här tycker jag inte känns nåt bra om man 

ser i ett längre perspektiv. Som det är nu då så kan vi hålla det mesta i schack på ganska få 

poliser, för allmänheten tror ju att polisen klarar av allting, men när det går upp för busarna att 

så är inte verkligheten – då är vi illa ute. Och det känner jag faktiskt är på väg att hända 

litegrann.”  

Sebastian beskriver här att allmänheten inte inser hur allvarlig situationen är och att det är tur 

att det är så, för det en risk för att kriminaliteten kommer att öka på grund av polisens 

försämrade handlingskraft. Vi uppfattar även att Sebastians arbetssituation innebär en 

frustration för honom då den inkräktar på hans yrkesstolthet och upplevelsen av att kunna 

vara medborgaren trogen.  

Omorganisationen syftade till att uppnå en effektivisering genom ökade resurser i 

lokalpolisområdet, det vill säga de enheter där våra intervjupersoner arbetar. Istället har 

effekten blivit den motsatta och irrationaliteter uppstått till följd av det. Sammanfattningsvis 

uppfattar medarbetarna att omorganisationen lett till en resursbrist i och med att rekrytering 

sker till andra enheter och att personal slutar. Detta medför att arbetssituationen försämras för 

personalen. Irrationaliteterna som medarbetarna beskriver är att den ökade arbetsbelastningen 

inkräktar på deras privatliv och  arbetssituationen blir hälsofarlig då den blir otrygg. Även 

verksamheten blir lidande då personal fattas samt att den upplevda otryggheten leder till ett 

begränsat utförande av arbetet. 

 

5.4 SAMMANFATTNING AV RATIONALISERINGSPROCESSEN 

I detta avsnitt sammanfattar vi den tidigare framställningen genom att beskriva den 

rationaliseringsprocess som omorganisationen inneburit, samt adderar till vår beskrivning hur 

individens upplevelse av omorganisationen formats och vilka effekter det i sin tur haft på 

rationaliseringsprocessen. 

Vi har visat hur omorganisationen strävar efter rationalitet inom organisationen. Rationalitet 

enligt Ritzer består av följande dimensioner: effektivitet, beräknelighet, förutsägbarhet och 
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kontroll. Vi har urskiljt en effektivitetssträvan i och med förväntningarna på en förbättrad 

samordning och samverkan som medarbetarna uttrycker. Beräkneligheten utgörs av att 

organisationen ska byggas med hjälp av siffervärden för att på ett effektivt sätt kunna forma 

en enhetlig och väl anpassad organisation. Förutsägbarheten utgörs av att organisationen 

strävar efter en enhetlighet. Kontrollen utövas genom effektiviteten, beräkneligheten och 

förutsägbarheten eftersom de begränsar och reglerar organisationen.  

Medarbetarna beskriver flera situationer där rationalitetssträvan istället fått motsatt effekt och 

lett till irrationaliteter, till exempel ineffektivitet, höga personalkostnader och hälsofaror.  

Enligt Berger och Luckmanns teori så typifierar medarbetarna omorganisationen utifrån sin 

sociala verklighet. De förstod de planerade förändringarna som något som skulle gynna 

Polisen som institution. När de faktiska förändringarna ledde till motsatt effekt väcktes 

negativa känslor. 

Många starka känslor har väckts hos medarbetarna kopplade till deras arbetssituation som den 

ser ut efter omorganisationen. Stämningen på arbetsplatsen beskrivs som mycket dålig. Den 

dåliga stämningen leder till både upplevelser av uppgivenhet och motivationsbrist. Doris 

berättar att hon aldrig upplevt att det varit så dålig stämning som nu. 

Doris: ”Jag har aldrig varit med om att det har varit så dålig stämning. Någonsin, alltså det är så 

många som känner sig uppgivna. Riktigt bra poliser, som verkligen brinner för det här yrket och 

gör det jättebra, känner att dom… ja, söker andra jobb utanför och får dom det så kommer dom 

ta det.” 

Alex beskriver också uppgivenhet: 

Alex: ”Och sen i och med att produktionstakten har gått ner så är det ingen som driver på heller. 

Det finns liksom ingen anledning för ingen är engagerad eller motiverad, för alla går liksom 

bara till jobbet och skakar på huvudet.”  

Vårt material innehåller flera exempel på hur den sänkta motivationen har en direkt verkan på 

engagemanget, vilket leder till att produktionstakten sjunkit och arbetet blivit avhumaniserat 

genom att man bara gör det man måste. I följande uttalande av Elsa beskrivs hur utförandet av 

arbetsuppgifterna påverkats.  

Elsa: ”Man kanske inte gör det där lilla extra. Man kanske inte håller det där extra förhöret, eller 

kanske inte levererar en lika fullgod produkt till nästa avdelning, eller man kanske inte 

rapporterar eller ställer upp en trafikkontroll… eller det kan vara såna saker. När det väl händer 

nåt så gör man det såklart, man låter ju inte bli att göra saker kanske men, det kanske inte blir en 

riktigt lika bra produkt, tror jag. Och sen så också, egna initiativ kanske inte blir av lika 

mycket.” 
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Sebastian berättar på liknande sätt som Elsa hur han emellanåt lägger ner mindre energi på att 

göra ett gott jobb eftersom han inte har tilltro till att den fortsatta utredningen har chanser att 

utföras effektivt och fullständigt.   

Sebastian: ”Ja, men om jag VET, om jag vet att… hur ska jag förklara… Min insats i det här 

kommer inte ha någon betydelse i det här, det spelar ingen roll om jag lägger ner mitt hjärta och 

själ, så kommer det ändå inte att räcka, så kanske jag för att bespara mig det här jobbet och 

kanske den här känslan, att jag kanske gör bara det jag måste. Inte kanske det jag helst vill, jag 

kapar av det, jag slimmar ner det, holkar ur det, vad du vill.”  

Medarbetarna berättar också att det är fler och fler som lämnar sitt arbete som polis och att det 

är ett fenomen som uppstått som en direkt följd av omorganisationen och den dåliga 

arbetssituation som följt med den. De ger oss exempel på personer som antingen har slutat 

eller som de vet överväger att sluta. Flera av medarbetarna berättar också att de börjat tänka i 

de banorna själva och en av dem1 har faktiskt sagt upp sig.  

”Jag har gjort det nu eftersom jag upplevde att det inte finns några andra alternativ. […] Varför 

jag nu har sagt upp mig är för att jag vill jobba i [staden] istället […] för jag är därifrån. Och nu 

under tiden som man håller på med den här omorganisationen har man bestämt, jag vet inte 

exakt vem det är som har bestämt det, men det finns någon typ av officiellt beslut om att poliser 

inte får omplaceras och inte får flytta på sig.” 

Den främsta anledningen till att hen sagt upp sig, är alltså att arbetsgivaren inte låter hen byta 

arbetsplats.  

Vi har här presenterat de känslor som omorganisationen orsakat hos medarbetarna. Genom att 

förstå deras upplevelser av rationaliseringsprocessen ur Berger och Luckmanns perspektiv så 

kan vi förklara varför ytterligare irrationaliteter uppstår. Medarbetarna beskriver 

motivationsförlust och en avhumanisering av arbetet som leder till ett sämre utförande av 

arbetsuppgifterna. De talar också om att personal säger upp sig och den 

höga personalomsättningen innebär ökade kostnader för organisationen. Allt detta är 

irrationaliteter som medarbetarna beskriver att de kommit till följd av den 

rationaliseringsprocess som omorganisationen innebär.   

 

 

 

                                                             
1 För att förstärka den medarbetarens anonymitet har vi vid detta tillfälle valt att könsneutralisera dennes 

identitet. 
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5.5 ANDRA PÅVERKANSFAKTORER 

Vi kommer i detta avsnitt att redogöra för hur vårt resultat förhåller sig till andra faktorer som 

påverkat organisationen under samma tid som omorganisationen genomförts. De andra 

påverkansfaktorerna är framför allt lönerörelsen och en yttre påverkan i form av nationella 

insatser relaterade till den ökade flyktingströmmen. Vi har varit medvetna om dessa och för 

att göra vårt resultat så trovärdigt som möjligt har vi separerat vår analys från dessa. 

Medarbetarna är också medvetna om dessa faktorer och berör dem i sina uttalanden. Vissa 

uttalanden handlar om hur de upplever att arbetsgivaren inte värderar dem eftersom 

lönerörelsen inte når de lönenivåer som de anser att de är värda. Andra uttalanden definierar 

den ökade flyktingströmmen till Sverige som en orsak till att vissa ärenden tar mer resurser. 

Antalet ärenden där det krävs tolk har till exempel ökat på grund av detta, vilket är en 

tidsödande procedur.  

Våra intryck är dock att medarbetarna kan urskilja vilka upplevelser de har, som är kopplade 

till de olika faktorerna. Sebastian, till exempel, anger uttryckligen att han upplever att det är 

omorganisationen som är orsaken till resursbristen, vilken han vidare anger som den främsta 

orsaken till att förutsättningarna för hans arbetssituation är sämre än den någonsin varit under 

hans karriär. Elsa beskriver omorganisationen som droppen som fått bägaren att rinna över 

och menar att det förmodligen hade funnits en större beredskap att hantera omorganisationens 

negativa konsekvenser om allt hade varit "tiptop" innan.  

Oavsett vilken anledning som faktiskt är orsaken till den negativa uppfattningen om 

omorganisationen, så är medarbetarnas upplevelse av den tydlig och vi har tagit hänsyn till 

den i resultatframställningen.  



48 
 

6. DISKUSSION 

I detta kapitel kommer vi inledningsvis att summera studiens resultat utifrån dess syfte och 

frågeställningar. Vi kommer också att relatera studien till det valda teoretiska perspektivet och 

därefter reflektera kring metodvalet. Slutligen presenterar vi våra slutsatser och relaterar den 

till annan forskning. 

 

6.1 SUMMERING 

I följande del kommer vi att besvara våra forskningsfrågor. Vårt syfte var att studera vilken 

effekt omorganisationen har på polisers arbete och till detta hade vi två frågeställningar. 

Vår första frågeställning var: 

Hur skapas polisernas förståelse för omorganisationen? 

Som svar på detta har vi i vår empiri identifierat fyra faktorer som är avgörande för hur 

poliserna skapar förståelse för omorganisationen. Dessa är informationsflöde, påverkansgrad, 

helhetssyn och hierarkisk nivå. Med hjälp av Berger och Luckmanns teoretiska begrepp 

typifieringar kan vi förklara varför de tre första faktorerna är beroende av den fjärde. Eftersom 

omorganisationen införs av ledningen, blir den hierarkiska nivån avgörande för hur nära och 

konkret samspelet med omorganisationens implementering blir. Ju närmare ledningen man 

befinner sig, desto lättare blir det att förstå det tänkta syftet med omorganisationen. 

Vår andra frågeställning var: 

Vilka konsekvenser har omorganisationen haft för poliser i deras praktiska arbete? 

Vi har funnit att omorganisationen har haft negativa konsekvenser för poliserna i deras 

praktiska arbete. Poliserna beskriver att den inte haft någon direkt påverkan på hur de utför 

sitt arbete. Enligt deras beskrivning har omställningen av organisationen däremot väckt 

många negativa känslor, vilka indirekt leder till konsekvenser i det praktiska arbetet.  

Vår empiri visar att omorganisationen har inneburit förändringar av olika organisatoriska 

förutsättningar. Några exempel på förändringar som medarbetarna gett oss är geografiska 

förändringar, organisationskartan har ritats om och chefernas beslutsmandat har förändrats. 

De organisatoriska förändringarna har lett till en stor resursbrist och att polisernas 

förväntningar på en effektivare arbetssituation inte införlivats, vilket gett upphov till starka 

känslor. 
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Vår teoretiska utgångspunkt har gett oss möjlighet att förklara detta resultat enligt följande. 

Ritzer beskriver en rationaliseringsprocess som vi använt för att kategorisera de förändringar 

som omorganisationen innebär. Genom att använda hans teoretiska perspektiv har vi fått har 

en större förståelse för de organisatoriska förändringarna samt anledningen till dem. Vi förstår 

omorganisationen som en form av organisatorisk styrning. Den är som sådan riktad mot att 

underlätta för organisationen, men den tar inte hänsyn till verksamhetens förutsättningar. De 

irrationaliteter som poliserna beskrivit i och med detta är toppstyrning, livegen personal, ökad 

arbetsbelastning, produktiv verksamhet slås sönder och verksamhetsmålen blir otydliga på 

grund av försämrad kommunikation. 

Berger och Luckmanns teoretiska begrepp typifiering och institutionalisering har gett oss 

möjlighet att förklara varför poliserna upplever så starka känslor. De handlingsmönster som 

omorganisationen innebär stämmer inte överens med de mönster som ingår i deras bild av 

institutionen Polisen. Detta betyder att deras yrkesstolthet och engagemang för medborgarens 

bästa, är det som blir lidande, vilket orsakar en stor besvikelse. Känslorna har indirekta 

konsekvenser på arbetet och orsakar ytterligare irrationaliteter. Dessa är dels otryggt arbete 

med begränsat utförande av arbetsuppgifterna som följd och dels avhumanisering och 

motivationsförlust som leder till minskat engagemang och hög personalomsättning. I 

förlängningen leder detta till försämrad verksamhet och ger ökade kostnader för 

organisationen. 

 

6.2 KRITISKA REFLEKTIONER 

Vårat val av teoretiska perspektiv har varit anpassat till studiens syfte och frågeställningar och 

har gett oss möjlighet att förstå och förklara rationaliseringsprocessen. Som visats under 

avsnitt 6.1 har teorierna hjälpt oss att identifiera faktorer som är avgörande för att skapa 

förståelse och förklara hur omorganisationens rationalitetssträvan leder till irrationaliteter. Vi 

har dock i vissa fall upplevt en begränsning i att vi endast valde en mindre del av Berger och 

Luckmanns teori. En möjlig väg för att fördjupa våra kunskaper om hur poliserna skapar sin 

förståelse för situationen hade varit att använda flera av deras begrepp. 

Genom att använda en kvalitativ intervjumetod har vi kommit åt polisernas individuella 

upplevelser av omorganisationen. Metodvalet har varit avgörande för att vi skulle få del av de 

starka känslor som medarbetarna uttryckt. Vi upplevde att vi fick stort förtroende av 

medarbetarna under intervjuerna, trots att vi endast träffades under en kort stund. Det tyder 

också på att de hade mycket som de verkligen ville berätta kring sin arbetssituation och 
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uppskattade tillfället att någon lyssnade till dem. Vi uppfattade dock att Chefen till viss del 

kände sig begränsad av bandspelaren då han både verbalt och genom kroppsspråk visade att 

han övervägde de svar han gav. Trots det upplevde vi att vi fick ett stort förtroende även av 

honom och att han delgav oss sina genuina uppfattningar, vilka var av stor vikt för analysen 

av vårt resultat.  

Trovärdigheten för denna studie har ökat i och med att möjligheten att upprätta kontakt med 

intervjupersoner har underlättats avsevärt av att en av oss har arbetat inom polisen. Detta kan 

också vara en av grunderna till att vi fick så stort förtroende av intervjupersonerna.   

Ytterligare intervjuer med personer på olika positioner inom organisationen hade kunnat leda 

till en ännu mer detaljerad bild av den förändring som organisationen genomgår och gett oss 

en ännu större helhetsbild av dess konsekvenser.  

Eftersom det under tiden för omorganisationen har funnits flera faktorer som ansträngt 

verksamheten (se avsnitt 5.5 Andra påverkansfaktorer), har vi varit noga i vår analys av 

empirin att försöka urskilja vilken orsak och vilken verkan som hänger ihop. Nyanser likt 

dessa har vi med fördel kunnat urskilja tack vare den valda metoden.   

I och med valet av kvalitativ metod har storleken på vårt urval varit begränsad. Vi kan därför 

inte säkerställa att svaren är representativa för alla poliser, men våra medarbetare uttrycker sig 

homogent. Dessutom ligger det missnöje som våra intervjupersoner beskriver i linje med 

resultatet från en ny undersökning som Polisförbundet låtit genomföra bland sina medlemmar. 

Den publicerades så sent som den 18 maj 2016 och visar att missnöjet är så utbrett att tre av 

fyra poliser funderar på att lämna polisyrket. Den kommenteras av ordförande i 

Polisförbundet Region syd, Sophia Willander, i en artikel i Kvällsposten på följande sätt:  

 ”[Sophia Willander] beskriver att kollegerna i dag går med hängande huvuden och att folk 

slutar på löpande band. 

– Utvecklingen är oerhört sorglig, säger Sophia Willander. 

Enligt henne har de flesta varit positiva till polisens omorganisation och tanken på att polisen 

skulle komma närmare medborgarna. 

– Det har varit fina ord, men eftersom vi har resursbrist överallt fungerar det inte. Vi har oerhört 

duktig personal, men i många fall kan man inte göra det man blivit satt att göra. I slutändan 

handlar det om yrkesstolthet, säger Sophia Willander.” (Kvällsposten, 2016, 18 maj) 

Alla beskrivningar i citatet – av missnöjet, förväntningarna, resursbristen, effekten på 

verksamheten och yrkesstoltheten – återfinns i vår empiri och detta styrker trovärdigheten i 

vårt resultat. 
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6.3 SLUTSATSER OCH ANNAN FORSKNING 

I detta avsnitt presenterar vi våra slutsatser. Vi relaterar dem till tidigare forskning samt visar 

på möjligheter till fortsatt forskning. 

Medarbetarna i vår studie är poliser som arbetar närmast medborgarna och innehar en 

autonomi i sitt utförande av arbetet. Detta motsvarar Lipskys begrepp gräsrotsbyråkrater 

(1971, 1980) och något som innebär en stressfaktor för dem är enligt honom knappa resurser. 

Vi kan tydligt se i vårt resultat att resursbristen innebär en negativ stress för poliserna och vi 

uppfattar dessutom att omorganisationen har förstärkt den upplevelsen av situationen.   

Det har ännu inte gjorts mycket forskning om just Polisens senaste omorganisation. I vår 

studie ger poliserna exempel på att omorganisationens enhetlighet inte är anpassad efter 

verklighetens behov. Björk (2016) ifrågasätter också enhetligheten, eftersom han anser att den 

inte möter samhällets olikheter. Han anser att den leder till handlingsförlamning, men vi har 

kommit fram till att poliserna fortsätter med sitt arbete men att de gör det med minskad 

motivation och sänkt förtroende för arbetsgivaren. Vi har också utläst att de som fattar 

besluten om omorganisationen inte befinner sig på positioner i anslutning till medborgarna. 

Det ger oss en insikt i att det finns en förståelseklyfta i organisationen, något som också 

Ericsson (2007) funnit i sin studie. Poliserna i vår studie anser tydligt att omorganisationen är 

feltänkt. De menar att man istället för att ändra om organisationsstrukturen skulle gjort 

verksamhetsnära förändringar. Detta är även vad Wennström (2014) föreslår som 

förbättringsförslag, men till skillnad från honom så har våra poliser konkreta förslag på vad 

som skulle kunna effektivisera verksamheten. 

Det vår studie främst bidragit med till forskningsfältet är att väva samman hur organisatorisk 

styrning genom omorganisering påverkar polisers praktiska arbete. Vi har bidragit med en 

ökad förståelse för vilka komponenter som är viktiga för att förändra polisverksamheten samt 

hur de förhåller sig till varandra. En omorganisation som enbart förändrar de organisatoriska 

förutsättningarna har inte någon direkt påverkan på polisernas praktiska arbete.  

Vi har kunnat urskilja att det finns en skillnad i inställningen till omorganisationen utifrån 

vilken hierarkisk nivå man befinner sig på. På ledningsnivå beskrivs fördelar med 

omorganisationen baserat på organisatoriska vinster, men medarbetarna uppfattar inte dessa 

fördelar då deras verksamhet inte gagnas av dem. Det gör att vi förstår att den 
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rationalitetssträvan som omorganisationen innebär blir legitim på en nivå men inte på en 

annan.  

Vi kan också urskilja att polisorganisationen består av två delar. Den ena delen är 

kärnverksamheten där arbetet utgår från medborgaren. Den andra delen är organisationens 

nivåer ovanför kärnverksamheten, där verksamheten administreras och organiseras. Vi kan se 

att omorganisationen fungerar i den övre nivån eftersom den innebär förändringar i den 

organisatoriska styrningen. Kärnverksamheten däremot har svårare att dra nytta av 

organisatoriska förändringar eftersom den måste ta hänsyn till medborgarna. Strävan efter 

rationalitet inom organisationen gör att omorganisationen missar sitt huvudsakliga mål, vilket 

var att ge medborgarna bättre verksamhet.   

Som fortsatt forskning vore det intressant att studera omorganisationer i liknande 

organisationer där vi finner denna tudelning mellan organisation och kärnverksamhet med ett 

aktivt arbete mot en tredje part. Man skulle kunna undersöka hur verksamhetsresultatet 

påverkas utifrån den tredje partens, alltså medborgarens, perspektiv, för att försöka finna 

framgångsfaktorer i implementeringen. 

Flera medarbetare uttrycker att den nya organisationen är anpassad efter förutsättningar som 

gäller för en storstad som Stockholm. Det hade varit intressant att göra en separat studie 

fokuserad på Stockholmspoliser, för att undersöka om deras uppfattning skiljer sig. Vi har 

också visat att medarbetarna inte upplever att omorganisationen möter verksamhetens behov. 

Det vore intressant att ur ett nyinstitutionellt perspektiv studera hur implementeringen 

legitimeras och tar form på olika nivåer och enheter. Genom att utföra samlade studier med 

flera olika grupperingar inom organisationer, skulle man kunna undersöka detta vidare. 

 

*** 
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BILAGA A – Intervjuguide 

Hej,   

Jag heter …. och studerar personalvetarprogrammet vid Uppsala universitet och just nu håller 
jag och min uppsatspartner på med vår avslutande C-uppsats. Där vi skall undersöka hur 
omorganisationen av Polisen har påverkat medarbetarna i sitt arbete.   

  
Jag / min uppsatspartner / är polis men tjänstledig för studier. Studien är inte på något sätt 
beställd eller till för arbetsgivaren, utan endast i utbildningssyfte.   

 Studien kommer att finnas tillgänglig via DIVA, där alla C-uppsatser från Sociologiska 
institutionen vid Uppsala universitet läggs upp.   

  
Dina uppgifter kommer att behandlas anonymt och det material som samlas in kommer att 
vara konfidentiellt Det är alltså bara jag, min uppsatspartner, opponenter och examinator som 
kommer att ta del av materialet. Ditt deltagande är helt frivilligt och du har rätt att avbryta 
intervjun när du vill.  

 Jag tänker spela in intervjun för att sedan kunna sammanställa materialet lättare. Känns det 
här okej? Har du några frågor?   

  
Inledande frågor  

Vad jobbar du med? - beskriv arbetsuppgifterna   

Hur länge har du jobbat?  

Har du jobbat inom samma geografiska område hela tiden?  

  
Tematiserade frågor  

Omorganiseringen - hur har den påverkat dig?  

1. Känsla - motivation, engagemang, stämning,   

2. Praktiskt arbete -skillnad före och efter?   

3. Bättre eller sämre?  

4. Hur ser uppföljningen av ditt arbete ut? Samma nu som innan 
omorganiseringen? Måluppfyllelse/feedback  

  
Styrning - Vilken information? Från vem? Var finns den?  

1. Vem upplever du styr ditt arbete?  

2. Vilka krav ställs på dig? - Är det någon skillnad på teori och praktik?  

3. Varifrån kommer de kraven?  

4. Vad är det som styr det du gör?  

  
Följdfrågor inom den teoretiska ramen:  

1. Effektivitet  

2. Beräknelighet   

3. Förutsägbarhet  

4. Kontroll  

5. Irrationaliteter 
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