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Sammanfattning 

Organisationsförändringar kan medföra risker som innefattar oro, stress och konflikter inom 

verksamheten. Det är inte ovanligt att ledningen förväntar sig att verksamheten ska fungera 

som den alltid gjort samtidigt som genomförandearbetet läggs på medarbetarna. Risken finns 

att en organisationsförändring kan ge konsekvenser som innebär att folk säger upp sig. Denna 

kandidatuppsats syftar till att ta reda på hur omorganisationen av polismyndigheten som 

genomfördes den 1 januari 2015 upplevs av poliser i den ingripande verksamheten. Vi vill 

skapa förståelse för hur polisens arbete har påverkats i och med organisationsförändringen. 

Det som gör vår studie unik och egen är att den på ett nyanserat sätt belyser nya aspekter av 

omorganisationen ur en sociologisk synvinkel, med fokus på polisernas egna känslor och 

upplevelser. Teorierna vi valt att utgå ifrån behandlar organisationsförändring ur ett 

strukturellt perspektiv men även på individnivå. Organisationsmodellerna Lean Production, 

Den byråkratiska organisationsformen och Organisationsförändringsteorin har vi valt att 

tillämpa för att skapa förståelse för hur poliserna upplever omorganisationens verksamhetsidé 

i praktiken. Vi har även använt oss av teorierna Alienation och Erkännande för att få en 

djupare förståelse för hur poliserna upplever att omorganisationen har påverkat deras arbete 

och arbetsvillkor. Vår sociologiska analys kommer grunda sig i samtliga teorier, 

vetenskapliga artiklar och den empiriska sammanställningen genom en utförlig diskussion i 

förhållande till varandra. Vi har använt oss av ett kvalitativt tillvägagångssätt där den 

empiriska datan samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Den insamlade empirin 

tillsammans med med våra teoretiska utgångspunkter lade grunden för vår analys samt 

avslutande reflektioner och slutsatser. Slutsatsen vi kunde dra utifrån polisernas upplevelser 

av omorganisationen är att det var brist på kommunikation och information under reformens 

genomförande, vilket i sin tur skapade motstånd och friktioner i relation till polisernas 

försämrade arbetsvillkor.  

 

Nyckelord: Sociologi, Polismyndigheten, byråkrati, organisationsförändring, poliser, 

omorganisation, kommunikation, alienation  

 

Abstract  

Unsuccessful organizational changes can imply risks that include anxiety, stress and conflicts 

within the agency. While the management expects the agency to function, as it always has, it 
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is not uncommon for the implementation work to be imposed on the employees. Therefore, 

there is a risk that organizational changes can have consequences that results in people 

resigning.  

This bachelor's thesis aims to examine how the reorganization of the Swedish police which 

implemented on January 1 2015, is experienced by cops in Intervention activities. 

Furthermore, we also intended to create an understanding for how police work has been 

affected by this particular organizational change. What makes our study unique is that it in a 

nuanced way highlights new aspects of the reorganization from a sociological approach 

directed on the police officers own emotions and experiences related to the organizational 

change. The theories we have chosen to start from deal with organizational change from a 

structural perspective, but also at the individual level. The organizational models Lean 

Production, The Bureaucratic organizational form and The organizational change theory we 

have chosen to apply to create an understanding of how the police experience the 

reorganization's business idea in practice. We have also used the theories Alienation and The 

struggle to Recognition to gain a deeper understanding of how the police experience that the 

reorganization has affected their work and working conditions. Our sociological analysis will 

be based on all theories, scientific articles and the empirical compilation through a detailed 

discussion in relation to each other. Our study had been based on a qualitative approach 

through which we collected the empirical data by semi-structured interviews. The collected 

empirics, associated with our theoretical basis, formed the foundation for our analysis as well 

as our concluding reflections and conclusions. The most comprehensive conclusion we can 

compose from the police officers personal experiences of the reorganization, is that there was 

a deficient communication and information related to the reform that constituted resistance 

and frictions within the agency.  

 

Keywords: Sociology, Police, bureaucracy, reorganisation, police officers, organizational 

change, communication, Alienation 
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BILAGOR 

1. Inledning  
Polismyndigheten är en av Sveriges största statliga verksamheter med närmare 28 500 

anställda. Omorganisationen som genomfördes år 2015 är den största förändring som 

myndigheten genomgått på 50 år. Före det att omorganisationen genomfördes bestod Polisen 

av 23 olika myndigheter, som innefattade 21 enskilda polismyndigheter, en Rikspolisstyrelse 

samt Statens kriminaltekniska laboratorium. Organisationsförändringen innebar en 

sammanslagning av de tidigare 23 myndigheterna till att bli en enrådighetsmyndighet, vilket 

idag benämns som Polismyndigheten. Syftet med att ombilda polisen till en sammanhållen 

myndighet var att effektivisera och öka förutsättningarna för bättre verksamhetsresultat och få 

en högre kvalité i det polisiära arbetet. Målsättningarna för organisationsförändringen innebar 

att polismyndigheten skulle ha en tydligare ledning, större enhetlighet, mer effektivt 

resursutnyttjande, större flexibilitet, bättre tillgänglighet, närmare medborgarna, stärkt 

förmåga att ingripa mot brott samt stärkt förmåga att utreda brott för att möjliggöra lagföring 

(Statskontoret 2018). Enligt statskontorets slutrapport blev organisationsförändringens 

genomförande svårare än förväntat. Det beskrivs att orsaken till detta kan ha varit att både 

chefer och anställdas förtroende för omorganisationen var svagt. Konsekvensen blev då att 

förändringen tog längre tid än vad som var förutsatt, vilket i sin tur påverkade 

omorganiseringen negativt (Ibid).  

Vid förändringsprocesser är det lätt att arbetsgivare lägger allt för mycket kraft 

på resurser, planering och modeller snarare än att lägga vikt vid att informera sina anställda 

om vad förändringen egentligen kommer innebära för deras arbete. Viktiga komponenter i 

människors yrkesliv är förutsägbarhet, kontinuitet och trygghet. När dessa komponenter sätts 

på spel hos de anställda blir konsekvensen oftast en negativ inställning till förändring 

(Prevent, 2015). För att minska missnöje och motstånd vid en organisationsförändring krävs 

därför att arbetsgivaren och ledningen får med sina anställda i utvecklingen samt att de 

kontinuerligt informerar dem om vad som kommer hända. Om detta inte görs, utan att 

ledningen förväntar sig att verksamheten ska fungera som vanligt, finns det risk att 

medarbetare med särskild kompetens säger upp sig som en konsekvens av att de inte fått 

möjligheten att acceptera organisationsförändringen från början (Ibid). Vår studie syftar till att 

undersöka hur poliser i den ingripande verksamheten upplever omorganisationen samt hur 

den påverkat deras arbete och arbetsvillkor. För att på bästa möjliga sätt nå polisernas egna 
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erfarenheter och upplevelser kommer vi använda oss av kvalitativa intervjuer med 

hermeneutiken som forskningsansats. Materialet kommer att bearbetas och tolkas i relation till 

specifikt utvalda vetenskapliga artiklar och teorier. Den tidigare forskning vi använder utgörs 

av fyra stycken vetenskapliga artiklar som samtliga belyser organisationsförändringar utifrån 

olika synvinklar och är därmed användbara i vår studie. Rolandsson (2017) belyser 

Polismyndighetens som en byråkratisk organisation. Han menar att polisstyrkor i många 

länder idag genomför olika reformer med syftet att motverka ineffektivitet som uppkommer 

som en konsekvens av byråkratiska arbetsrutiner. Författaren beskriver att omorganisationens 

syfte är att förbättra förmågan till innovativa lösningar genom att implementera nya metoder 

som ska vara effektiva och målinriktade. Day, Crown & Avany (2017) belyser dock att dessa 

organisationsförändringar inte enbart behöver vara på organisationsnivå, utan också kan 

infinna sig på individnivå. Författarna förklarar att snabba organisationsförändringar kan 

bidra till otillfredsställelse hos de anställda på arbetsplatsen genom att de känner sig osäkra i 

sin arbetsroll, vilket i sin tur kan leda till höga nivåer av arbetsrelaterad stress.  

I vår studie kommer vi behandla de sociologiska teman som innefattar 

livsvillkor, social sammanhållning och makt. Livsvillkoren riktar sig främst till polisernas 

arbetsvillkor som kan innefatta aspekter så som deras löner, förmåner och 

utvecklingsmöjligheter. Den sociala sammanhållningen berör arbetstrivseln framförallt internt 

i arbetsgruppen men också inom organisationen som helhet. Området makt berör styrningen 

och ledningen inom polismyndigheten med fokus på hur poliserna upplever sin delaktighet i 

olika beslut som fattas på strukturell nivå.  

 

1.1 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka och förstå hur omorganisationen av 

polismyndigheten som genomfördes år 2015 upplevs av poliser som arbetar i den ingripande 

verksamheten i Göteborg. Vidare strävar vi efter att ta reda på hur de ingripande polisernas 

arbetssituation har påverkats till följd av organisationsförändringen. För att uppnå studiens 

syfte samt besvara dess frågeställningar kommer vi ta utgångspunkt i polisernas upplevelser 

av organisationsförändringen, arbetsvillkor och verksamhetens styrning och ledning. 

 

1.2 Frågeställningar 

• Hur kan polisernas upplevelser av omorganisationen förstås? 

•  Hur upplever poliser i yttre tjänst att omorganisationen har påverkat deras 

arbete och arbetsvillkor? 
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1.3 Begreppsdefinitioner  

Polisiärt arbete: Att en anställd inom polisen arbetar utifrån en polisiär bakgrund som 

innefattar polisutbildning och de befogenheter som ingår i tjänsten, vilka civila personer inte 

har (Polisen, 2019)  

 

Ingripande poliser: Poliser som arbetar i yttre tjänst och därav i den ingripandeverksamheten 

(IGV) (Polisen, 2019) 

 

Rikspolischef: Rikspolischefen då omorganisationen genomfördes var Dan Eliasson. Sedan 

15 februari 2018 är Sveriges rikspolischef Anders Thornberg. Att vara Rikspolischef menas 

med att denne ensam bär ansvaret inför regeringen samt för myndighetens verksamhet. 

Rikspolischefen utses av regeringen (Polisen, 2019).  

 

Reform: En reform innebär att omgestalta, omforma, förbättra och skapa förändring till ett 

nytt och bättre tillstånd i samhället. Mer specifikt innebär det en förändring som föregåtts av 

en utredning och sedan genomförts på basen av utredningen (Wikipedia, 2019).  

 

NPM: Bakgrunden till New Public Management (NPM) tar sig uttryck i kritiken kring den 

offentliga sektorns byråkratiska arbetssätt och lyfter istället fram fördelar från den privata 

sektorns framgångsrika idéer. NPM är ett begrepp som innefattar ett antal aspekter som angår 

den allmänna förskjutningen av styrning och ledning inom den offentliga sektorn till allt mer 

företagsliknande former. NPM förespråkar att marknad och konkurrens skapar ökad 

effektivitet och kvalitet samt att offentliga organisationer alltmer bör utgå ifrån ett marknads- 

och företagstänkande (Bengtsson & Melke, 2014). 

 

2. Bakgrund och tidigare forskning  
I detta kapitel redogör vi kortfattat för hur polismyndighetens organisation såg ut före 

respektive efter omorganisationen. Kapitlet innefattar även polismyndighetens målsättningar, 

styrningsmodell och genomförande av omorganisationen. 

2.1 Polismyndighetens omorganisation 

2.1.1 Polismyndigheten före och efter reformen 

Före det att omorganisationen genomfördes bestod Polisen av 23 olika myndigheter, som 

innefattade 21 enskilda polismyndigheter, en Rikspolisstyrelse samt Statens kriminaltekniska 

laboratorium. Organisationsförändringen innebar en sammanslagning av de tidigare 23 
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myndigheterna, vilket idag benämns som Polismyndigheten (Statskontoret 2018). Efter 

reformen blev Polismyndigheten en enrådsmyndighet som nu är uppdelad och organiserad i 

sju olika polisregioner. Uppdelningen av dessa är av geografisk karaktär och innebär att 

arbetet inom varje region styrs av en regionchef som leder arbetet för brottsförebyggande 

arbete, utredningsverksamhet och medborgarservice för respektive region.  

Rikspolischefen som idag är Anders Thornberg är den som ansvarar för polismyndighetens 

verksamhet i sin helhet (Polisen, 2019). 

 

2.1.2 Reformens mål och förväntningar 

De målsättningar och förväntningar som togs fram av Regeringen i samband med 

omorganisationen syftade till att skapa förutsättningar för bättre verksamhetsresultat inom 

hela myndigheten. Polisen skulle numera inte enbart ansvara för samhälleligt skydd, 

samverkan för trygghet och brottsbekämpning, utan arbetet skulle även effektiviseras och leda 

till förbättrade resultat inom verksamheten gällande kostnadseffektivitet, flexibilitet och högre 

kvalité. Sammantaget delades målsättningarna upp i två kategorier där hälften av målen var 

tydligare ledning, effektivare resursutnyttjande, större enhetlighet och större flexibilitet som 

strävar efter att ge bättre förutsättningar för polisens verksamhet. Den andra hälften av 

målsättningar sammanfattas som bättre förutsättningar, bättre tillgänglighet, stärkt förmåga 

att ingripa mot brott och stärkt förmåga att utreda brott och innebär att skapa bättre resultat 

för polisverksamheten (Statskontoret 2018). Reformen skulle medföra att de hinder som 

tidigare fanns mot att nå regeringens mål på dessa krav samt behovet av polisens utveckling i 

förhållande till tillgänglighet, ingripandeverksamhet och lokal närvaro, skulle elimineras. Den 

övergripande idén med omorganisationen grundar sig dels i förväntningarna på att den nya 

Polismyndigheten ska leva upp till en tydligare samt mer enhetlig styrning och ledning av 

hela polisverksamheten, dels även att den lokala anpassningen till medborgarna ska utvecklas 

(Ibid).  

 

2.1.3 Genomförandet av reformen 

Det var till en början polisorganisationskommitténs uppdrag att lämna fram de förbättrings- 

och förändringsförslag som skulle åstadkommas genom omorganisationen. Detta skulle göras 

så snabbt som möjligt för att minska risken att tappa i tid, pengar och produktionsbortfall, 

vilket ledde till att en utredare samt en genomförandekommitté tillsattes för att underlätta vid 

själva genomförandet när planeringen för grunderna av arbetet var färdig. Utöver utredare och 

genomförandekommitté tillsattes även en ny Rikspolischef vid namn Dan Eliasson med 
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ansvar och kompetens att genomföra omorganisationen. Under genomförandefasen 

introducerades en ny styrningsmodell som bygger på processtyrning. Denna styrningsmodell 

innebär att ledningen kartlägger och styr organisationens olika aktiviteter samt bestämmer hur 

arbetet skall utföras. För att göra detta så effektivt som möjligt ordnas dessa aktiviteter upp i 

flöden (processer) för att skapa en effektivare struktur kring hur flödena ska genomföras 

(Statskontoret, 2018).  

Vidare togs det under genomförandefasen fram flertalet medborgarlöften som var tänkta att 

skapa en större samverkan mellan medborgare och polis, genom att arbeta utifrån ett 

underifrån-styrt organisationsperspektiv med hänsyn till medborgarnas inflytande. De skulle 

få mer att säga till om angående vad som behövdes arbetas på i de specifika områdena, både 

lokalt och regionalt (Statskontoret, 2016).  

 

2.2 Tidigare forskning 

I följande del kommer fyra vetenskapliga artiklar som varit grundläggande för studiens 

bakgrund att redovisas. 

 

2.2.1”Making sense through false syntheses: Working with paradoxes in the reorganization of 

the Swedish police” 

Lindberg, Rantatalo & Hällgren (2017) har gjort en studie om hur en arbetsgrupp i den 

svenska polismyndigheten uppfattar sin uppgift efter omorganisationen.  

Studien syftar till att förstå och beskriva hur den översta ledningen ledde processer av 

meningsskapande inom arbetsgruppen och deras möjlighet till att reagera på dolda paradoxer. 

Paradoxer i artikelns mening förklarar författarna som något inkonsekvent eller snävt och vill 

visa på hur olika paradoxer eller motsättningar uppvisar en “genomgripande natur" i 

organisationslivet. Artikeln belyser hur dessa paradoxer konstrueras och hanteras i en den 

vardagliga organisationen där individer har visat sig engagera sig i spänningar inom det 

dagliga arbetet. Paradoxer syftar alltså till de spänningar eller motsättningar som uppkommer 

inom organisationen som exempelvis kan innefatta motstånd eller friktioner. Den process 

studien resulterar i benämns som ”falsk syntes” vilket innebär hur arbetsgruppen gjorde dolda 

paradoxer uppenbara och hur de arbetade med dessa motsättningar för att slutligen göra dem 

latenta igen (Lindberg, Rantatalo & Hällgren, 2017). Studien samlade in samtliga empiriska 

data genom deltagande observationer, kvalitativa intervjuer och dokument under en fem 

månaders period med arbetsgruppen. Intervjuerna bestod av semistrukturerade intervjuer där 

totalt sex personer deltog av arbetsgruppen. Artikeln belyser även att omorganisationer 
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initieras för att lösa motsättningar inom organisationen, men konsekvenserna kan leda till att 

nya spänningar uppkommer som i sin tur uppenbarar nya paradoxer. Artikeln blir därför 

relevant för denna uppsats för att se huruvida omorganisationen av polismyndigheten 

medförde motsättningar och paradoxer likt dessa inom verksamheten. 

 

2.2.2 ”Organisational change and employee burnout: The moderating effects of support and 

job control” 

Day, Crown & Avany (2017) belyser hur organisationsförändring har blivit allt vanligare i 

arbetslivet. Förändringarna som sker behöver inte enbart vara på organisationsnivå, utan 

också på personlig personal/individnivå. Organisationsförändringar i form av 

omstruktureringar och sammanslagningar kan leda till högre nivåer av arbetsrelaterad stress 

och krav; såsom psykologisk osäkerhet om hur förändringen påverkar ens ställning. 

Författarna menar att organisationers snabba förändringar har en påverkan på arbetstagarnas 

hälsa och välbefinnande och har blivit en viktig fråga. Positiva arbetsplatsmiljöer som är 

stödjande och motiverande kan skapa mer positiva anställningsresultat, uppnå arbetsmål, 

minska kostnader och en mer positiv personlig utveckling för den anställda. Genom att främja 

stödjande relationer på arbetet kan det i sin tur bidra med en framgångsrik organisations-

förändringsprocess. Artikelns syfte var att undersöka hur organisationsförändringen påverkar 

arbetstagarnas utbrändhet och undersöka huruvida en positiv arbetsmiljö som innefattar högt 

stöd och arbetsstyrning, kan associeras med mer positiva resultat och bidra till att mildra 

negativa effekter av förändringen på arbetsplatsen. Författarna av artikeln valde att undersöka 

och göra ett urval av kanadensisk vårdpersonal som var involverade i en storskalig 

organisationsförändring. Tvetydighet i rollen och ökad arbetsbelastning kan medföra en 

potentiell ökning av graden utbrändhet hos de anställda, av den anledningen blir det intressant 

för oss att se hur omorganisationen kan ha haft för inverkan på polisernas arbetssituation. 

 

2.2.3 “Literature on Police Reforms in the Nordic Countries”  

Rolf Granér (2017) inleder sin artikel med att förklara att flertalet europeiska länder idag 

genomgår stora strukturella förändringar för att centralisera de specifika 

polisorganisationerna. Det insamlade materialet grundar sig i studier från de respektive 

europeiska länderna samt böcker och monografier där en majoritet är skrivna på skandinaviskt 

språk. Den del av Granérs artikel som bygger på Holmbergs (2014) undersökning och 

historiken kring den danska och svenska polisreformens genomförande är av största relevans 

för vår uppsats. Holmberg menar att de olika rationaliseringarna som är gemensamt för 
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förändringarna av vissa polisreformer i andra europeiska länder, i första hand har syftat till att 

stärka statskontrollen, öka enhetligheten och kostnadseffektiviteten samt betoningen av en 

mer lokal polis (Granér 2017). Vidare förklarar Granér att det huvudsakliga för många länder 

i fråga om reformerna har varit NPM (New Public Management), eftersom att allt större fokus 

skulle läggas på ekonomisk kontroll, prestation och effektivitet inom organisationen och dess 

individer.  

Författaren förklarar även att NPM i denna betydelse har syftat till att anpassa polisen till 

idéer om ny offentlig förvaltning, med betoning på att se till att resultaten kan mätas och 

redovisas. Vidare menar Granér att rationaliseringen av dessa reformer även ska förbättra en 

ineffektiv polisorganisation, öka medborgarnas känsla av säkerhet och bidra till sänkta 

kostnader. Författarens slutsats är därmed att NPM har varit en stor fråga för många länder 

angående att anpassa polisen till reformernas idéer som ska syfta till att förbättra 

polisorganisationen (Granér 2017). Därav blir artikeln väsentlig för att koppla hur reformen 

svarade mot syfte att effektivisera och bringa enhetlighet inom polismyndigheten.   

 

2.2.4 “How ICT can contribute to the use of impression-management strategies  

in a public organization” 

Holgersson (2015) talar om intrycksstyrning ur ett institutionellt teoriperspektiv och förklarar 

det som att denna form av legitimitetsbyggande är ett viktigt intresse för organisationer. Han 

menar att organisationer inom den offentliga sektorn, för att överleva, måste anpassa sig till 

sina miljöer genom att tillämpa strategier för att maximera en så bra bild av verksamheten 

som möjligt. Studiens syfte är att undersöka hur intrycksstyrning tar kraft inom Polisens 

verksamhet, och materialet har samlats in genom fältstudier kombinerat med fältintervjuer. 

Vidare utgörs Holgerssons forskning av huruvida Information and Communications 

Technology (ICT) kan komma att vara användbara faktorer i en offentlig organisations 

förvaltningsstrategier för specifikt intrycksstyrning. Holgersson (2015) beskriver att 

legitimitetsbyggande är ett viktigt intresse för organisationer ur ett institutionellt perspektiv. 

Författaren valde därför Polisen som studieobjekt eftersom han menar att det är en 

organisation som lägger stora ansträngningar på att använda intryckshanteringsstrategier. 

Artikeln visar att det finns goda möjligheter att använda ICT för intrycksstyrning inom 

offentliga organisationer och författaren förklarar att en av anledningarna till detta är att 

siffror ofta har högre prioritet än verkligheten bakom dem för statliga organisationer 

(Holgersson 2015). Slutsatsen Holgersson drar är att studien kan göra tjänstemän mer 

försiktiga med att använda intryckstyrningsstrategier på grund av dilemman ur ett långsiktigt 
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perspektiv. Detta är av särskild relevans för polisorganisationer som, för att fungera korrekt, 

måste ha en hög grad av trovärdighet (Holgersson 2015). Artikeln är relevant för vår uppsats 

då polismyndigheten är en statlig förvaltningsmyndighet med ansvar för Polisen i Sverige.  

 

2.2.5 Justifying Coproduced Policeability: Restrained Creativity and New Modalities of 

(Dis)Agreements in the Swedish Police. 

Bertil Rolandsson (2017) förklarar i sin artikel att polisstyrkor i många länder idag genomför 

olika politiska reformer, exempelvis som att inleda partnerskap med syftet att motverka 

ineffektivitet som uppkommer i som konsekvens av byråkratiska arbetsrutiner. 

Omorganisationen av polismyndigheten kan beskrivas som en samproduktion mellan 

organisationer med syftet att förbättra sin förmåga att skapa nya lösningar på lokala problem 

samt att dessa metoder även ska vara effektiva och målinriktade (Rolandsson 2017). I och 

med detta vill Rolandsson undersöka vad de nya metoderna egentligen innebär för polisen. I 

artikeln beskrivs att “partnerskapspolisering” avser att avgöra hur samproduktion kan 

förbättra polisernas förmåga att lösa verkliga problem. I och med denna form av partnerskap 

menar Rolandsson att polisen behöver vara medveten om hur partnerskapets inflytande har 

behörighet och rätt kompetens i förhållande till samhällets förväntningar på redan upprättade 

byråkratiska procedurer. Eftersom att dessa byråkratiska förfaranden syftar till att ge 

medborgare rättvisa polistjänster, förklarar han att det under omständigheter likt dessa kan 

uppstå komplexa villkor för legitimitet (Rolandsson, 2017). Rolandssons artikel blir tillämplig 

i vår studie då polismyndigheten är en byråkratisk organisation och syftet är att undersöka hur 

omorganisationen upplevs av, samt har påverkat, de anställda poliserna i yttre tjänst i deras 

arbete. Resultatet av studien visar på att samproduktion i denna bemärkelsen kan resultera i 

utdragna spänningar som offentliga myndigheter måste hantera (Rolandsson 2017).  

 

2.2.6 Reflektion  

Samtliga av artiklarna som redogjorts för ovan anser vi är relevanta för vår uppsats då de 

behandlar olika aspekter av organisationsförändring. Artiklarna belyser både hur 

organisationsförändring kan ses utifrån individ-, organisations- och samhällsperspektiv, vilket 

vi anser kan skapa en bredare förståelse för hur Polismyndighetens förändringsprocess kan ha 

påverkat de ingripande poliserna och polisernas arbetssituation. Den internationella artikeln 

skriven av Day, Crown & Avany (2017) anses vara relevant för vår studie eftersom den 

utifrån ett individperspektiv beskriver hur förändringsprocesser kan påverka den psykosociala 

arbetsmiljön i form av osäkerhet kring de anställdas ställning inom organisationen. Detta blir 
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relaterbart till vår studie då vårt fokus utgörs av polisernas personliga upplevelser om hur 

organisationsförändringen har påverkat dem och deras arbetssituation. 

 

 

3. Teoretisk utgångspunkt  
I följare kapitel kommer de teorier som studien grundar sig i att presenteras. Dessa teorier är 

Den byråkratiska organisationen, Lean Production, Organisationsförändring, Erkännande 

och Alienation.  

 

3.1 Den byråkratiska organisationen  

Max Weber har beskrivit den organisationsform som benämns byråkrati. Genom att vara 

precis, förutsägbar, kontinuerlig konfliktbefirad menar Weber att den tekniskt sett är 

överlägsen andra organisationsformer och organisationsteorier. Inspirationen hämtade Weber 

ifrån den militära organisationens rationaliserings- och disciplineringsprocess, vilken 

grundade sig i att människorna inom organisationen görs till opersonliga produktionsmedel. 

Han har även beskrivit byråkratins framväxt som en organisationsform som är präglad av 

regelstyrning och heltidsanställda ämbetsmän/tjänstemän med höga kvalifikationer och där 

stark hierarki råder (Weber, 1983). Byråkrati inom organisationer och myndigheter syftar till 

att skapa stabila och förutsägbara arbetsuppgifter med anledningen att detta ska öka 

effektiviteten och produktiviteten. Weber liknar arbetet inom den byråkratiska organisationen 

med en maskin som den enskilde är fast i och där denne endast ses som en kugge för att få 

mekanismen att fortsätta. Att starta eller stoppa arbetet är något som endast kan göras av den 

högsta ledningen, vilket innebär att de anställda strikt måste följa regelstyrningen inom 

organisationen (Weber, 1987). Denna regelstyrning är nödvändig i statliga, offentliga 

förvaltningsorganisationer där rättvis behandling enligt likabehandlingsprincipen är 

grundläggande. Inom rättsväsendet fylls denna roll av lagar och förordningar, på så vis blir 

det tydligt att byråkratiska arbetssätt finns i offentliga förvaltningsorganisationer (Weber 

1987). Genom att bestämma och framställa olika regler, procedurer och instruktioner som 

visar hur arbetet ska skötas och vad som ska följas, menar Weber skapar anställningstrygghet 

för medarbetarna. I och med de specialkunskaper de anställda besitter blir följden att deras 

expertis och kompetens blir närmast oersättlig. Om en anställd av någon anledning skulle 

tvingas sluta sitt arbete kan konsekvenserna för att hitta en ersättare som besitter samma 

kompetens bli svåra att åtgärda, då arbetet kräver lång upplärning för att nå den expertis och 
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kunskap som krävs för att utföra arbetet. Ifall en anställd skulle sluta så finns det alltid 

liknande kompetens i beredskap för att ersätta dennes position och som över tid får lära sig 

arbetet (Weber 1987).  

 

3.2 Lean Production  

Börnfelt (2017) förklarar teorin Lean production (LP) som en arbetsorganisationsmodell som 

bygger på processorganisering. Den härstammar från principerna av den organisatoriska 

förklaringen av Toyotas produktionssystem (TPS) som gjorde på 1980-talet. Toyotas modell 

betraktades under denna tiden som det bästa och mest effektiva sättet att organisera 

fordonstillverkning på. LP har tagit efter detta system och dess princip “just-in-time”, som 

innebär att produktionen ska effektiviseras genom att se till att skapa ett ständigt flöde i 

arbetsproduktionen genom att ha standardiserade arbetsuppgifter. Av den anledningen att LP 

strävar efter att undvika onödiga förluster av resurser bygger denna modell fullständigt på 

målrationalitet. De anställda inom organisationen ses av detta skäl enbart som redskap för att 

generera lönsamhet genom att tillföra högsta möjliga rationalisering av arbetet (Börnfelt 

2017). Förespråkare av Lean Productions förklarar detta som en ”demokratisk taylorism” där 

det finns möjlighet att lära sig och göra förbättringar. Därav hävdas det att 

arbetsförhållandena upplevs vara positiva och mycket motiverande för de anställda. Däremot 

menar Börnfelt (2017) att underlaget för detta har tagits fram genom intervjuer med 

företagsledningen och att resultatet vid mer omfattande undersökningar där arbetarna på 

golvet inkluderats blev det motsatta. De anställda upplever snarare att organisationsmodellen 

har medfört hårda arbetsförhållanden, hög arbetsbelastning och ökad stress. Manipulationen 

från ledningen och de anställda bygger på att företagsledningen ständigt strävar efter att 

maximera arbetarnas fysiska och intellektuella bidrag i arbetet, genom att ha fullständig 

kontroll över arbetarna (Ibid.).  

 

3.3 Organisationsförändring 

Stefan Sveningsson är docent och Nadja Sörgärde är lektor vid Ekonomihögskolan på Lunds 

Universitet. Förändringsprocesser i organisationer är deras huvudområde som de lägger stort 

fokus på i deras organisationsteori. De redogör för hur förändringsprocesser bör behandlas 

men även också angående de utmaningar och fällor som en organisationsförändring kan skapa 

i praktiken. Teorin om organisationsförändring utgörs av tre olika perspektiv som innefattar; 

verktygsperspektiv, processperspektiv samt ett kritiskt perspektiv. Dessa tre element redogör 



 15 

för hur en förändring kan göras på bästa möjliga sätt genom att tillgodose vilka verktyg och 

modeller som finns till förfogande. Den belyser även vad det är som behövs för att 

förändringen skall gagna organisationen och varför den bör göras. Vidare beskrivs det hur 

denna förändring så effektivt som möjligt kan genomföras för att möta så lite motstånd och 

friktion som möjligt. 

Verktygsperspektivet innefattar organisationsförändring som beskrivs som revolutionär 

och belyser förhållandet mellan förändringsarbetet och organisationen i förhållande till dess 

omgivning i en bredare kontext. Revolutionär förändring innebär att organisationens 

förändringar är omfattande och djupgående och som berör hela organisationen. När en 

organisation förändras revolutionärt innebär det en förändring inom deras grundläggande 

orientering som förstås i termer av kultur, strategi och struktur. Organisationsförändring 

beskrivs ofta som ett projekt som styrs från ledningens skrivbord där analyser hjälper 

möjligheten att styra och leda. Problematiken med detta är att organisationsförändringar är 

svåra att styra, särskilt när en omfattande förändring skall ske så kan detta i sin tur leda till en 

hel del osäkerhet och oklarheter hos de involverade. Problematiken ligger också i att det kan 

vara svårt att veta hur de berörda tolkar och uppfattar förändringsarbetet, de visioner eller de 

strategier som skall implementeras. Det är av stor vikt vid ett förändringsarbete i en 

organisation att samtliga berörda skall förstå förhållandet och visionen genom ett skapande av 

en lokal förståelse och en mening (Sveningsson & Sörgärde, 2014). 

Processperspektivet innebär att inrätta ett tolkande perspektiv på förändring där det 

huvudsakliga syftet är att är att skapa förståelse för vad som sker i förändringsförloppen 

utifrån medarbetarnas synvinklar. Detta perspektiv belyser att förändringsprocessen är 

pågående och att människor ständigt förmedlar, skapar samt gör tolkningar och omtolkar den 

strategi eller idéer kring hur förändringen skall göras. Det krävs inte bara god kännedom om 

genomförandet av förändringen och dess förlopp utan också det resultat och mottagande som 

avses. Kommunikationen har en central roll i hur förändringsprocessen upplevs av de berörda 

och har även en tydlig roll i hur den hanteras av de som ingår i processen. Det kan vara 

avgörande för hur processen ter sig och vad den resulterar i. Det kan ge framtida materiella 

och symboliska konsekvenser för organisationen i sin helhet. Mycket fokus inom en 

organisationsförändring ligger ofta på strategierna och att formulera planer för genomförandet 

men inte på att vidare arbeta med att driva förändringarna fullt ut, till det slutgiltiga önskade 

resultat (Sveningsson & Sörgärde, 2014).   

Det kritiska perspektivet innefattar att granska förändringsintentioner och processer 

utifrån vad det grundläggande motivet är till förändring och vilka som kan tänkas att gynnas 
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av det utifrån olika avseenden. Genom att ifrågasätta motivet kan maktmotiv, ideologier och 

intressen blottas. Utifrån ledningen ses förändringsprocessen som något som ska vara 

effektivt och skapa mer produktivitet, men ur ett kritiskt perspektiv öppnar det upp för att se 

eventuella brister och felmanövrar som kan missgynna organisationens berörda. Vidare 

beskrivs hur människans behov av stabilitet är av stor vikt och som tyvärr ofta hamnar i 

sidoläge vid en förändringsprocess. 

Författarna beskriver hur det bör ses utifrån att snarare bevara stabiliteten än att påbörja ett 

förändringsprojekt som istället skapar det motsatta, instabilitet (Sveningsson & Sörgärde, 

2014). 

 

3.4 Erkännande  

Axel Honneth är professor i filosofi och har i boken ”Erkännande” belyst kampen om 

erkännande som en specifik form av moraliskt motiverad konflikt och kamp. Grundsynen är 

att människors möjlighet till utvecklande av personlig identitet och en positiv relation till sig 

själva sker genom ett flerdimensionellt erkännande från andra och att det i sin tur är en 

förutsättning för individuellt självförverkligande. Honneth förklarar i sin teori hur 

föreställningen av att vara att vara en människa blir till och att det ömsesidiga erkännandet är 

grundläggande för den mänskliga tillvaron. Människans grundläggande behov är att få 

bekräftelse för det som denne gör eller för vad den är och frånvaro av detta erkännande kan 

skapa svårigheter för utveckling men också för individens möjlighet att överleva. Genom 

bekräftelsen som tas emot och ges, skapas individer med en egen personlig identitet 

(Honneth, 2003:7ff). Det finns enligt Honneth tre former av erkännande som krävs för att en 

individ skall kunna uppnå en positiv relation till sig själv och självförverkligande. Den första 

formen förklarar Honneth som att individens behov erkänns och blir bekräftade där behoven 

har ett värde för en annan människa där den andre har ett genuint engagemang för individen. 

Den andre formen innebär ett erkännande i form av tillräknelighet som innefattar individens 

moraliska tillräknelighet är densamme som andras. Den tredje formen innebär ett särskilt 

erkännande av lojalitet, solidaritet och uppskattning. Individen får bekräftelse av sina 

förmågor och sina prestationer och erkänns som värdefulla. Om dessa olika erkännande lyser 

med sin frånvaro kan det innebära skador på individens självaktning genom en avsaknad av 

omdömesförmåga eller förödmjukelse (Honneth, 2003). 

 



 17 

3.5 Alienation  

Karl Marx beskriver i boken Människans frigörelse (1995) att teorin om alienation 

sammantaget grundar sig i de konsekvenser som uppstår då arbetaren inte trivs med arbetet 

som denne utför. Marx menar med detta att när människor utför ett arbete som de inte 

upplever vara tillfredsställande, påverkas deras välmående till det negativa. För att vidare 

kunna förstå alienationsteorin och hur Marx definierade den mänskliga naturen och dess 

relation till arbete, är det grundläggande att förstå hans sätt att se på människans behov och 

arbetets funktion. Han beskriver att människans artväsen är nära sammanlänkat med arbete, 

och att arbete är lika viktigt för människan som behoven av att sova och äta.  

Att vi tar någonting som tidigare enbart funnits i vår fantasi och genom vårt arbete skapar 

någonting verkligt av detta, är enligt Marx unikt för människan och benämner processen för 

objektifiering. Objektifieringen menar Marx är synonymt med arbetarens produktion och 

alienation följer genom förlust av objektet, alltså förlusten av den arbetsprodukt som för 

människan ses som ett främmande objekt. Vidare drar han paralleller mellan kapitalismen och 

alienation, på så vis att det kapitalistiska samhället har medfört att relationen mellan 

människans artväsen och arbete har förvrängts, vilket framkallar alienation (Marx, 

1995:57ff).   

Objektifieringen som innebär förverkligande av arbetet finns inte till för 

arbetaren enligt Marx, istället menar han att människan ständigt arbetar för kapitalisterna som 

sedan avlönar dem genom att ge ersättning i form av lön. Människan arbetar för att det blir ett 

måste och ett tvång, arbetaren blir därigenom förfrämligad i sitt arbete eftersom produkten 

som framställs inte kan användas för att till fullo tillfredsställa dennes behov. Istället behöver 

människan producera en produkt till nytta för någon annan vilket han menar inte hör till 

människans naturliga väsen, vilket resulterar i att denne känner sig olycklig. Han producerar 

då enbart för en kapitalist som tar merparten av det värde som skapas i produktionen (Marx, 

1995:187–189). Människan känner sig inte som sig själv, utan upplever sig istället som en 

främmande varelse i arbetet. Människan är endast sin egen när han inte arbetar, och när han 

arbetar är han inte sin egen. Marx skriver följande om detta: ”Hans arbete är därför inte 

frivilligt, utan påtvingat, tvångsarbete. Därför är det inte tillfredsställelsen av ett behov, utan 

det är bara ett medel att tillfredsställa behov utanför arbetet”. I och med detta kan människan 

känna sig som sig själv först utanför arbetet (Marx, 1995:69).  
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3.6 Teorireflektion 

Syftet med vår kandidatuppsats är att skapa bredare förståelse för polisernas upplevelser av 

omorganisationen och därefter har vi valt teorier som behandlar både organisatoriska aspekter 

men även utifrån ett individperspektiv. De teorier vi främst valt att utgå ifrån är Alienation 

och Erkännande som vi anser kompletterar varandra på så vis att de behandlar människors 

olika behov, vilket kan ge oss möjlighet att förstå hur omorganisationen upplevs av poliserna. 

Erkännande belyser individens behov i form av uppskattning och att bli erkänd för sina 

prestationer och alienation innefattar att den anställda blir främmande för sitt eget arbete och 

känner sig otillfredsställd i sin arbetsroll. Utifrån studiens syfte ansåg vi även att den 

Byråkratiska organisationsteorin, Lean Produktion och Organisationsförändringsteorin varit 

relevant som teoretisk referensram. Dessa teorier var relevanta för att förstå omorganisationen 

och förändringsprocessen ur ett mer organisatoriskt perspektiv.  

Den byråkratiska organisationsteorin används för att redogöra för polismyndighetens 

organisation och dess struktur genom att lyfta fram den starka hierarkin som råder inom 

verksamheten. Vid omorganisationen infördes ett nytt perspektiv som liknar teorin om Lean 

Produktion och som innebär att effektivisera och skapa ökad produktivitet och där 

arbetsförhållandena beskrivs vara positiva och mycket motiverande för de anställda. Av det 

skälet att LP förespråkar en reduktion av arbetsleden, motsätter sig detta till den byråkratiska 

organisationsmodellen. Organisationsförändringsteorin behandlar de anställdas behov av 

kommunikation och information vid en förändring och hur avsaknad av vissa aspekter kan 

skapa otillfredsställelse hos individerna. Teorierna i relation till frågeställningarna och 

empirin ger oss möjlighet att dels förstå polisernas upplevelser av omorganisationen samt 

deras arbetssituation och arbetsvillkor, dels hur dessa kan ha uppkommit genom brist eller 

avsaknad av aspekter som; delaktighet, kommunikation, uppskattning och 

utvecklingsmöjligheter under förändringsprocessen.  

 

4. Metod  
I kapitlet presenteras den metod som används i studien. Vi redogör för tillvägagångssättet vid 

insamlingen av samtliga empiriska data, avgränsning och urval, reliabilitet och validitet, 

förförståelse, hermeneutiken som forskningsansats och de etiska aspekter som vi tagit hänsyn 

över under studiens gång. Avslutningsvis presenteras en metoddiskussion där vi reflekterar 

över vår valda metod. 
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4.1 Hermeneutisk forskningsansats 

Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att den traditionella hermeneutikens ämne härstammar från 

olika juridiska, religiösa och litterära texter, men att “text” senare har utvecklats till att inkludera 

även handlingar och diskurser. Idag bygger hermeneutiken på begreppen samtal och text och fokus 

läggs på tolkarens förkunskap av textens innehåll, eftersom syftet med hermeneutisk tolkning är att 

skapa en giltig förståelse av textens mening (Kvale och Brinkmann, 2014). Hermeneutiken beskrivs 

sammantaget som ”läran om tolkning” och innebär att det centrala för denna vetenskapsteori är 

forskarens förståelse av ett fenomen (Birkler, 2012). Enligt Gilje & Grimen (2004) bygger 

hermeneutikens fundament på tolkning och förståelse, med detta menar författarna att det skapas en 

möjlighet att studera meningsfulla fenomen som har en betydelse och kan hänvisas till mänskliga 

handlingar. Vidare förklarar författarna att förförståelse är en grundläggande komponent inom den 

hermeneutistiska metodologin, varpå vår förförståelse grundas i den tidigare forskningen som vi 

tagit del av men också genom tidigare erfarenheter av det polisiära arbetet. Aspers (2011) belyser 

att det förekommer tre kriterier för att uppnå förståelse;  

att först och främst vara bekant med processen som skapar och förmedlar meningen, för det andra 

att ha kunskap om kontexten och avslutande att ha förståelse för det sociala systemet och den helhet 

som fenomenet ingår i.  

 Alvesson och Sköldberg (2017) beskriver att hermeneutiken bygger på 

antagandet att helheten inte kan förstås utan delarna och att delarna inte kan förstås utan 

helheten. Författarna menar att vi därmed står inför en cirkel, den så kallade hermeneutiska 

cirkeln. Hermeneutikens grundtankar kan enligt författarna tillämpas med olika 

komplexitetsgrader som både kan inkludera en individs- eller en organisations agerande, 

därmed har vi som avsikt att i denna studie inrikta oss på båda delarna. I vårt fall innebär detta 

att polisernas upplevelse av omorganisationen inte kan förstås om vi inte först definierar 

själva organisationsförändringen. Alvesson och Sköldberg (2017) förespråkar förändringen i 

sig skapar individuella åsikter och tolkningar som blir viktiga för att kunna besvara studiens 

frågeställningar. Genom att använda hermeneutiken som metodansats var målet att skapa 

förståelse för polisernas upplevelser av omorganisationen samt hur deras arbete och 

arbetsvillkor påverkats.  

 

4.2 Förförståelse   

Vår förförståelse av ämnet grundar sig i att vi båda har närstående som arbetar inom 

polismyndigheten, men den har till viss del även uppstått via den medieexponering som var 

speciellt påtaglig under genomförandet av omorganisationen. Av det skälet är det med stort 
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engagemang föreliggande studie genomförs med syftet att skapa en djupare förståelse för hur 

det faktiskt ser ut nu fyra år efter omorganisationen, och framförallt hur förändringen upplevs 

av poliser i den ingripande verksamheten idag.  

 

4.3 Kvalitativa intervjuer och intervjuguide 

Patrik Aspers (2011) beskriver att kvalitativa metoder och ansatser är högst relevanta vid 

samhällsvetenskaplig forskning. Detta på grund av att när ständigt pågående 

samhällsförändringar ska studeras är det viktigt att ha en förståelse för hur olika faktorer 

samverkar, exempelvis vid analys av empiri genom teori och metod (Aspers 2011). Vi har i 

denna uppsats utgått ifrån en kvalitativ metodologi med hermeneutiken som forskningsansats, 

eftersom hermeneutiken enligt Aspers (2011) bidrar till att utveckla kvalitativa metoder. Vår 

insamlade data kommer utgå ifrån tidigare forskning, teorier och kvalitativa intervjuer med 

avsikt att skapa förståelse för intervjupersonernas beskrivningar och upplevelser. Kvalitativa 

intervjuer används enligt Kvale och Brinkmann (2014) för att lättare kunna erhålla 

intervjupersonernas subjektiva upplevelser genom att frågorna ställs på ett sätt där svaren kan 

återge deras personliga verklighetsbild. Av det skälet valde vi att använda oss av kvalitativa 

intervjuer eftersom detta ansågs lämpligast för att erhålla polisernas personliga upplevelser av 

Polismyndighetens omorganisation, men även för att förstå hur deras arbetsvillkor har 

påverkats. En kvalitativ intervju möjliggör även utbyte av vardagliga åsikter genom att 

forskaren med eftertänksamhet kan ställa frågor samt genom aktivt lyssnande kan införskaffa 

sig värdefull kunskap om ämnet. En intervju kan likna en vardaglig interaktion men 

skillnaden är att den har en struktur såväl som ett syfte för att samla in kunskap (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Av det skälet menar vi att det kvalitativa tillvägagångssättet är tillämpbart 

för vår studie, eftersom den kan användas för att ta del av polisernas livsvärld, och även för 

att kunna tolka innebörden av deras upplevelser.  

Vidare utformade vi en intervjuguide (Se bilaga 1) i relation till studiens syfte 

för att kunna besvara våra frågeställningar. Intervjuguiden var till hjälp på så vis att den 

syftade till att skapa en tydlig struktur och vara ett stöd under genomförandet av intervjuerna. 

Den bestod av 20 frågor som var indelade i tre huvudteman som vi valde att benämna; 

Omorganisation, Styrning och ledning samt Arbetsvillkor/arbetstrivsel. Utöver dessa valde vi 

även att ha inledande och ett avslutande tema eftersom Skärvad och Lundahl (2016) menar att 

det är fördelaktigt att inleda intervjun med neutrala bakgrundsfrågor i syfte att få 

intervjupersonerna att känna sig mer avslappnade. Vi var överens om att tillämpa en 

semistrukturerad intervjuguide som innefattar likadana förutbestämda frågor till alla 
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intervjupersoner och samtidigt ger möjligheten att ställa följdfrågor. Följdfrågorna gav oss i 

sin tur dels möjligheten till att skapa en mer personlig intervju utefter respondenternas svar 

och dels för att bygga upp ett förtroende mellan oss och intervjupersonerna.   

 

4.4 Tillvägagångssätt   

När intervjuguiden var färdigställd började vi med att vända oss till närstående som arbetar 

inom polisen för att be dem om hjälp att komma i kontakt med relevanta intervjupersoner till 

vår studie. Vi meddelade även respondenterna att de gärna fick höra av sig till oss om de 

visste någon kollega som var intresserad av att medverka i vår studie.  Detta resulterade i att 

vi fick stor respons efter ett tag när informationen spridits sig. Allt eftersom vi kom i kontakt 

med relevanta poliser för vår studie bokade vi in tid, datum och plats för en intervju. De flesta 

intervjuer skedde, genom önskemål från vissa respondenter, på respektive polisstationer. En 

del poliser hade dock svårt att få tag på lediga rum vilket resulterade i att vi bokade rum på ett 

bibliotek.  

Åtta av intervjuerna bokades in under en två-veckorsperiod. De två sista 

intervjuerna genomfördes något senare, av den anledningen att polisernas själva hörde av sig 

till oss i ett senare skede. Varje intervju började med att respondenterna fick läsa det 

missibrev (Se bilaga 2) vi utformat för att de skulle få en överblick över studiens syfte och 

deras egna rättigheter där anonymitet råder. De blev även informerade om att intervjun skulle 

spelas in och att denna enbart kommer behandlas av oss och inte i något annat syfte. 

Intervjuernas tidsomfattning varierade mellan cirka 30–90 min, vilket berodde på 

respondenternas varierande sätt att uttrycka sina kunskaper och påbörja diskussion. Vi var 

båda två närvarande på samtliga av intervjuerna men det varierade vem som skulle intervjua 

vid respektive intervjutillfälle, och den andre kunde då lägga till någon fråga eller följdfråga 

om det behövdes. Som vi tidigare nämnt spelades samtliga av intervjuerna in med 

respondenternas godkännande och samtycke. Dessa inspelningar gjordes med hjälp av två 

mobiltelefoner genom appen “röstmemo” där inspelningarna sparades direkt och skickades 

över till en dator för att minska risken för att materialet skulle försvinna, men även för att 

underlätta vid den kommande transkriberingen. Enligt Kvale & Brinkmann (2014) kan 

välgjord transkribering utgöra studiens centrala empiriska kärna. Även Aspers (2011) 

beskriver att transkriberingen är central för kodningen och analysen av arbetsmaterialet och 

att det är en tidskrävande del av arbetet, vilket vi kan relatera till då transkriberingarna tog 

längre tid än själva genomförandet av intervjuerna. 
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4.5 Analysmetod  

I denna uppsats har tematisering och meningstolkning använts som analysmetod för att på 

bästa sätt kunna tolka och förstå vårt empiriska material. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) 

innebär tematisering att forskningsfrågorna och teorin definieras och formuleras på ett sätt där 

studiens tema tydliggörs. Författarna beskriver att meningstolkning som analysmetod kan 

bidra till att skapa en helhetsbild och en bredare uppfattning av textmaterialet eftersom det 

kan upptäckas strukturer i materialet som inte framgår vid första anblick. Vidare beskrivs det i 

metodlitteraturen att den hermeneutiska meningstolkningens texttolkningar har sitt fokus på 

individers egna upplevelser (Ibid.). Av det skälet att vi har tagit utgångspunkt i en 

hermeneutisk forskningsansats blev meningstolkning relevant för analysen av materialet. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det viktigt att vara noggrann i formuleringen av de 

frågor som ställs till texten. Vidare förespråkar författarna en perspektivistisk subjektivitet 

som innefattar att inta olika perspektiv och att ställa olika frågor som ska leda fram till 

subjektiva tolkningar av meningen (Ibid.). Av den anledningen valde vi att utgå ifrån den 

perspektivistisk subjektiviteten istället för att tolka selektivt och redovisa materialet på ett sätt 

som enbart stärker ens egna slutsatser.  

 

4.6 Etiskt förhållningssätt  

De etiska aspekterna kan förekomma under varje process i undersökningen och är därför 

viktiga att ta hänsyn till i varje steg (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi har därför valt att beakta 

de etiska aspekterna i vår studie från början till slut, exempelvis genom att redan från början 

se till att intervjufrågorna utformades på sätt där dessa inte skulle uppfattas varken stötande 

eller diskriminerande. De etiska riktlinjer som varit grundläggande för denna studie är 

framförallt det informella samtycket samt konfidentialitetskravet. Enligt Kvale & Brinkmann 

(2014) innefattar information om att identifikationen av respondenterna genom det insamlade 

materialet inte kommer att avslöjas och att deras deltagande är frivilligt och att de därmed kan 

dra sig ur när som helst under studiens gång. Den information som vi valde att ge ut till 

respondenterna sammanfattade vi i ett Missibrev (Se bilaga 2) som innehöll studiens syfte och 

deras rättigheter som deltagare i studien. Kvale & Brinkmann (2014) beskriver att 

intervjupersonerna ska få vara anonyma under hela undersökningen vid användande av 

konfidentialitetskravet så att deras identitet inte går att genomskåda av någon annan. I syftet 

att skydda respondenternas identitet har vi valt att namnge dem med fiktiva namn. 

Respondenterna presenteras i uppsatsen som Josef, David, Robert, Stefan, Johanna, Camilla, 
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Olivia, Victor, Karin och Elvira och för att säkerställa anonymiteten ytterligare har de inte 

heller refererats efter intervjuernas nummerordning.  

 

4.7 Avgränsning och urval  

Vi gjorde ett aktivt val att avgränsa vår population till poliser som arbetar i den ingripande 

verksamheten i Göteborg som varit i tjänst sedan före reformen genomfördes, för att kunna 

besvara vår frågeställning på bästa möjliga sätt. Vi använde oss av ett bekvämlighetsurval 

som enligt Skärvad och Lundahl (2016) innebär att val av intervjupersoner sker genom 

tillgänglighet och deras vilja att delta i studien. De yttre poliserna som tillfrågades till 

intervjuerna var i varierande åldrar och av olika kön, dock valde vi att inte lägga vikt vid 

fördelning av detta då det inte var relevant för studiens resultat. Av det skälet har vi även valt 

att samtliga respondenter kommer även benämnas genom det könsneutrala fenomenet hen i 

resultatet. Däremot gjordes ett aktivt val att skilja på nya och äldre poliser, vilket vi grundar i 

polisernas yrkesmässiga befattning och erfarenhet. Denna urskiljning gjorde vi eftersom både 

erfarenhet och befattning kan spela en väsentlig roll för polisernas upplevelser av 

organisationsförändringen. 

 

4.8 Validitet och Reliabilitet  

För att kunna bedöma studiens reliabilitet samt validitet krävs att det görs en granskning av 

studiens olika delar. Validitet syftar till ofta hur väl undersökningen mäter det den avser att 

mäta, och kan likställas med ordet giltighet. Detta menar Kvale och Brinkmann (2014) ofta 

kan vara svårt att fastställa. För att säkerställa validiteten i föreliggande studie har vi varit 

noggranna med transkriberingarna för att resultatet ska vara så sanningsenligt som möjligt. 

Reliabiliteten i en forskningsstudie handlar sammantaget om huruvida forskningsresultaten är 

tillförlitliga eller inte. Detta grundar sig i huruvida samma resultat skulle komma fram vid 

upprepning av undersökningen, alltså hur troligt det är att resultaten av studien skulle bli 

exakt desamma som vid en annan tidpunkt eller om genomförandet skulle ske av en annan 

forskare (Kvale och Brinkmann, 2014). I denna studie har vi bearbetat och tolkat resultaten 

utifrån 10 stycken semistrukturerade intervjuer kan det bli svårt att säkerställa 

undersökningens reliabilitet. Kvale & Brinkmann (2014) beskriver att reliabiliteten inte kan 

anses fullt god eftersom respondenternas svar på frågorna kan påverkas av vissa yttre 

faktorer; såsom händelser under dagen, tidpunkt för intervjun eller individuellt mående, som i 

sin tur kan ha påverkat svaren som gavs under intervjutillfällena.  
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4.9 Metoddiskussion 

Studien har präglats av ett kvalitativt tillvägagångssätt, vilket vi ansåg var lämpligt då det gav 

oss tillgång till respondenternas personliga erfarenheter, upplevelser och perspektiv. I motsats 

till kvalitativa metoder beskriver Birkler (2012) att den kvantitativa metoden utgår ifrån den 

naturvetenskapliga och positivistiska forskningstraditionen och förklarar detta sätt att 

undersöka orsaker och samband som regelstyrt. Vi ansåg inte att detta skulle ge oss 

möjligheten att få tillgång till polisernas personliga upplevelser om omorganisationen. Birkler 

(2012) hävdar att subjektiva upplevelser inte går att kvantifiera, av det skälet valde vi att 

utesluta det kvantitativa tillvägagångssättet i vår studie. Det finns både fördelar och nackdelar 

med ett kvalitativt tillvägagångssätt med semistrukturerade intervjuer. Skärvad & Lundahl 

(2016) beskriver att en nackdel med kvalitativa intervjuer kan vara att materialet påverkas av 

forskarens värderingar och föreställningar. Då det kan vara svårt att vara objektiv i en intervju 

är det viktigt att som forskare vara medveten om sitt inflytande. Vi var tydliga med att 

bekräfta respondenternas anonymitet för att få in så sanningsenligt material till vår studie som 

möjligt. Trots detta märktes det ändå av att ett fåtal respondenter var sparsamma med 

informationen och med hur de uttryckte sig, vilket kan ha berott på att det upplevdes vara 

känslig information att besvara om myndigheten som också är deras uppdragsgivare. Vi 

uppmärksammade att det utifrån intervjupersonernas perspektiv hade varit önskvärt att ta del 

av intervjuguiden redan före intervjun, så att de kunde förbereda sig på frågorna och svara så 

utförligt som möjligt, men även för att kunna falla tillbaka på frågorna under tiden. Dock 

ansåg vi att vi ville ha ärliga och snabbtänkta svar och istället själva ställa följdfrågor som 

skulle leda till diskussion under intervjun. När vi ser tillbaka på planeringen och 

genomförandet av intervjuerna inser vi vissa saker som hade kunnat göra annorlunda. Ett 

exempel på detta är att vi utgick ifrån samma intervjuguide under samtliga intervjuer, vilket 

gjorde att det förekom frågor som de nyare poliserna inte hade möjlighet till att besvara i lika 

stor utsträckning som de äldre poliserna.  

5. Resultat  
I följande kapitel kommer den insamlade empirin att presenteras. Vi har valt att kategorisera 

resultatet utifrån fyra olika teman. Dessa teman presenteras följaktligen som: Bakgrund och 

yrkesroller, Omorganisation, Styrning, ledning och resurser samt Arbetsvillkor och 

arbetstrivsel. 
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5.1 Bakgrund och yrkesroller 

Resultatet visade att polisernas tjänstgöringstid och yrkeserfarenhet inom polismyndigheten 

varierade. De nyare poliserna Josef, David, Robert och Johanna har tjänstgjort i sex år eller 

mindre inom polismyndigheten. De äldre poliserna Olivia, Stefan, Camilla, Victor, Karin och 

Elvira har tjänstgjort i nio år eller mer. Majoriteten av de äldre poliserna förklarar att de har 

en högre befattning som innefattar en ledande roll inom ingripandeverksamheten.  

 

5.2 Omorganisationen inom Polisen 

Majoriteten av de nya poliserna beskrev organisationsförändringen kortfattat som en 

sammanslagning av de tidigare 21 myndigheterna till en enda sammanhållen myndighet. En 

del av dessa intervjupersoner förklarar att omorganisationen skulle leda till enhetlighet inom 

myndigheten, där organisationen och de anställda ska arbeta likvärdigt i hela Sverige. Robert 

beskriver: “[...] vi hade 21 polismyndigheter i Sverige tidigare och då var tanken att de skulle 

bli en, att alla skulle jobba mer lika och att vi skulle vara en stor myndighet som skulle göra 

samma saker typ [...]”. De äldre poliserna beskriver utförligt kring omorganisationens 

konsekvenser och effekter inom området för styrning och ledning av verksamheten. 

Exempelvis förklarar de äldre att tanken var att komma närmare medborgarna genom att 

arbeta mer lokalt samt att omorganisationen syftade till att “platta till” organisationen för att 

effektivisera verksamheten.  

Resultatet visade att majoriteten av intervjupersonerna inte kunde redogöra för 

orsakerna eller de bakomliggande faktorerna till varför reformen skulle genomföras. Något 

som framgick genom fåtalet respondenter var att anledningen till att reformen gjordes var på 

grund av att riksdag och regering ville att polismyndigheten skulle bli mer toppstyrd och att 

detta skulle resultera i att myndigheten lättare kunde ha en överblick över verksamheten samt 

att styrningen skulle bli mer effektiv. David säger i sin intervju: “oj, det var en bra fråga [...] 

men det är väl att de ville att det skulle vara, att det ska vara lättare att styra, liksom att det 

ska vara toppstyrning. Att de i Stockholm ska kunna styra i hela Sverige”. De äldre poliserna 

Victor, Karin och Elvira beskrev mer ingående att de bakomliggande faktorerna framförallt 

syftade till att effektivisera, ta bort polisstationer samt spara pengar.  

Samtliga av respondenterna upplever att de största skillnaderna före gentemot efter 

omorganisationen bland annat var att arbetet inom myndigheten har blivit mer centraliserat, 

och vissa beskriver hur olika polisområden har slagits samman och bidragit till att flera 

lokalpoliser och polisstationer har lagts ned. De nämner även ytterligare en skillnad som att 

chefspositionerna har ändrats om i och med reduceringen av mellanchefer samt olika 
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yrkestitlar. De nyare poliserna upplever inte att det är någon större skillnad i det dagliga 

arbetet men påpekar att den största skillnaden är hur besluten tas. Å andra sidan förklarar de 

äldre poliserna att de har påverkats betydligt i sitt arbete efter omorganisationen. Olivia 

beskriver: 

 

[...] personalpolitiken är ju förkastlig och jag tror inte de har insett hur mycket de 

har förstört för folk [...] Man kan inte bara ‘Amen, du ska jobba 10 mil bort någon 

annanstans’, det funkar inte. Och då har man tappat poliser med över 30 års 

erfarenhet… 

 

Samtliga av respondenterna upplever inte att polisens verksamhetsidé efterlevs idag. Poliserna 

anser snarare att medborgarna har missgynnats av reformen och upplever att det inte blivit 

någon positiv förändring efter omorganisationen. Flertalet respondenter nämner att 

konsekvensen av avvecklingen av polisstationer har missgynnat medborgarna, vilket de äldre 

poliserna Olivia och Victor beskriver har bidragit till att medborgarna upplever en större 

distans till polisen snarare än mer tillgänglighet. Olivia säger: [...] det är dem som har 

drabbats mest [...] om man tittar på de kommuner som hade polisstationer innan 2015, där 

har man ju dragit bort polisstationer”. Även den nya polisen David belyser att:  “[...] man har 

slagit igen många polisstationer och gjort att det blivit mer centraliserat liksom [...] så jag 

tror att medborgarnas upplevelser är det motsatta att de ser färre poliser som på landsbygd 

och på småorter”.  

Den äldre polisen Victor beskriver även att de polisstationer som finns för 

allmänheten har begränsade öppettider till skillnad från innan omorganisationen och att detta 

har gjort det svårare för medborgarna att komma i kontakt med polisen. Hen förklarar även att 

detta har skapat en större distans mellan polis och medborgare, då polisen inte längre kan 

infinna sig på offentliga platser för att visa upp sig eller för att kunna interagera med 

samhällsmedborgarna på samma sätt som förut.  

 

Vidare betonar den äldre polisen Elvira att de medborgarlöften som infördes i samband med 

omorganisationen inte har medfört att polisen blivit mer synlig för medborgarna. Hen 

beskriver att de lovat att befinna sig på olika platser där medborgarna upplever en viss 

otrygghet, men att prioriteringar av andra larm gör att de inte alltid kan infinna sig och hålla 

dessa löften. Elvira säger:  

 



 27 

Vi ska vara i Majorna/Linné mer än vad vi var tidigare för det upplevs en viss otrygghet där 

[...] det räcker med att det händer nått under någon synagoga eller nått oroligt [...] och då är 

vi inte där och det måste vi då också förklara, vi kan inte vara där fast det är lovat i den 

delen. Återigen, det är farligt att lova saker man inte kan hålla. 

 

Majoriteten av respondenterna förklarar att det inte fanns några specifika mål eller 

förväntningar på de ingripande poliserna när reformen genomfördes, annat än att de fick höra 

att ”det skulle bli bra”. De äldre poliserna Olivia och Elvira beskriver däremot att det absolut 

fanns stora förväntningar på poliserna i yttre tjänst. Olivia förklarar att de efter 

omorganisationen inte längre skulle kalla sig för utryckningspoliser utan lokalpoliser, trots att 

deras upplevelse och känsla säger att de fortfarande är utryckningspoliser. Olivia menar även 

att ansvarsområdena har minimerats och att deras uppskattade möjlighet till att arbeta mot 

problembilden i vissa specifika områden och dess medborgare har minskat. Hen förklarar att 

om poliserna inte får arbeta med det som de vill i det specifika området och inte får lära känna 

medborgarna, leder detta enligt Olivia till att poliserna tappar suget. Äldre polisen Elvira 

beskriver att det fanns mål och förväntningar på att samverka mellan olika enheter såsom 

hundförare, socialtjänsten eller migrationsverket för att bli mer effektiva men att dessa mål 

och förväntningar ännu inte har uppfyllts. 

Majoriteten av respondenterna upplever att de under omorganisationens 

genomförande inte fick tillräckligt med information eller tid att processa 

organisationsförändringen och förstå vad den egentligen skulle innebära för dem. De ansåg att 

omorganisationen hade kunnat genomföras smidigare och fått mindre motstånd om ledningen 

hade gått ut med ytterligare information. Olivia beskriver att omorganisationen innebar 

mycket förändringar under en kort tidsperiod. Hen fortsätter berätta att de borde ha tagit det 

mycket långsammare då det är en stor process men att det säkerligen gjordes på ett så 

kostnadseffektivt sätt som möjligt. Josef menar att ledningen borde ha lyssnat på 

medarbetarna och betonar: “Det kan inte va toppstyrt, utan man måste få med alla på tåget”. 

Vidare anser samtliga respondenter att det positiva med omorganisationen var att det skulle 

skapas enhetlighet landet över och tanken av att komma närmare medborgarna samt att bli 

mer tillgängliga och effektiva var bra idéer. Respondenterna anser emellertid inte att detta har 

uppfyllts på grund av att förändringsprocessen gick allt för snabbt och de menar istället att 

organisationsförändringen borde skett över en längre tidsperiod. Respondenterna beskriver att 

om de hade blivit mer involverade och att ledningen hade kommunicerat med dem på ett 



 28 

bättre sätt gällande deras önskemål, så hade processen blivit smidigare och därmed eliminerat 

risken för motstånd i ledet mellan medarbetare-ledning. 

5.3 Styrning, ledning och resurser 

Några av respondenterna anser att styrningen och ledningen främst rör sig om 

chefspositionerna och förändringen som gjordes av dessa yrkesroller i och med 

omorganisationen. Tidigare benämndes cheferna för “yttre befäl” och arbetade då väldigt nära 

tillsammans med den grupp av yttre poliser som denne var ansvarig för. Den nya polisen 

David beskriver emellertid att den tidigare befattningen ‘yttre befäl’ numera går under 

definitionen “gruppchef”, vilket har inneburit vissa förändringar av yrkesrollen. Hen förklarar 

att gruppchefen inte längre kan vara lika närvarande i sin grupp på grund av ytterligare 

delegerat administrativt arbete. David betonar även att styrningen och ledningen har 

förändrats väsentligt: “Innan hade vi ju liksom en chef för våran enhet [...] och det innebär 

att den chefen är närvarande när vi jobbar, ser hur vi jobbar, har en dialog med oss [...]den 

funktionen togs ju bort helt efter omorganisationen [...] man tog bort många mellanchefer. 

 Majoriteten av respondenterna anser inte att styrningen och ledningen har blivit 

mer produktiv och effektiv sedan efter omorganisationen. Däremot anser äldre polisen Karin 

att styrningen och ledningen, åtminstone på lokal nivå, har blivit mer effektiv och produktiv i 

och med omorganisationen. Karin beskriver att: “Jag tycker nog… lokalt...på min nivå… så 

har den blivit mer produktiv i och med att jag står inte längre och pekar med hela handen, 

och därmed tror jag faktiskt innerligt att det har blivit effektivare”. Äldre polisen Olivia som 

har erfarenheten av att arbeta polisiärt även i andra regioner anser dock att styrningen och 

ledningen varken har blivit mer effektiv eller produktiv, eftersom de numera enbart har en 

chef som leder hela stationen vilket gör att denna inte hinner prioritera dem. Elvira betonar: 

“Jag skrev faktiskt till Storgöteborg här, att det är två saker jag saknar… En bättre 

kommunikation mellan mig och min närmsta chef [...] behöver ännu mer tillit”. 

 Fortsättningsvis upplever hälften av respondenterna att fördelningen av resurser 

som har gjorts eller görs inte är något de kan uttala sig om eftersom de inte besitter den 

kunskapen, utan hänvisar istället denna fråga till gruppchefer. Karin har under sin karriär 

arbetat nästan över hela Sverige i olika perioder, menar att Göteborgs region ändå har det bra 

utifrån ett nationellt perspektiv, men att problematiken ligger i att det är för få poliser 

generellt på nationell nivå. Det framkommer både av Olivia och Karin att politiker och 

ledningen på nationell nivå inte har koll på hur polismyndigheten fungerar men ändå skapar 

valrörelser som berör polisens organisation. Olivia säger: ”[...] Jag tror inte att dom har koll 
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på detaljerna hur vår organisation funkar, utan dem bara säger vad som låter bra i en 

valrörelse, men det är inte förankrat [...] dom behöver ju komma och titta hur vi jobbar. Och 

prata med oss. Direkt”. De äldre poliserna Victor, Elvira och Karin som besitter en ledande 

roll har skilda uppfattningar om huruvida de anser att de fått rätt förutsättningar för att bedriva 

sitt ledarskap inom organisationen. Victor som nyligen blivit gruppchef upplever att hen inte 

fick tillräckliga förutsättningar för att kunna bedriva sin ledarroll utan har själv fått ta reda på 

sådan information som hen önskat ha fått genom utbildningar. Victor upplever att detta har 

gjort det svårt för hen att bedriva sitt ledarskap på ett effektivt sätt. Enligt Victor har det inte 

heller funnits möjlighet till att få mer utbildning utan detta är något som hen fått ta tag i på 

egen hand. Till skillnad från Victor anser Karin att hen har fått de utbildningar som krävs för 

att kunna bedriva sitt ledarskap på ett effektivt sätt. Karin har varit gruppchef sen 10 år 

tillbaka och fick en hel del utbildningar i samband med den nya arbetsrollen.  

 Majoriteten av poliserna upplever inte att de kan påverka sin arbetssituation mer 

än den arbetstrivsel som är inom gruppen. De upplever även att det är svårt att få igenom 

förslag och ideér. Ett fåtal av de äldre poliserna upplever dock att de har mer inflytande i 

frågan angående förslag och ideér på grund av deras chefsbefattning.  Nya polisen David 

beskriver: “Nä det är inte mycket. Det är så toppstyrt, det jag kan påverka är i den gruppen 

jag är med [...]visst vi kan komma med önskemål men det är såhär det är en myndighet vi 

pratar om, det krävs så mycket [...] Jag är bara en siffra på ett papper som täcker en plats 

liksom”. Vidare beskriver flera av respondenterna att omorganisationen inte har öppnat upp 

för utvecklingsmöjligheter för dem. David beskriver att den enda skillnaden är att det har 

blivit lättare för dem att ansöka om tjänster inom andra regioner, vilket var betydligt svårare 

före reformen. Däremot beskriver Stefan det motsatta och menar att det inte blivit lättare att 

byta tjänst inom polisen som varit önskvärt av Stefan sedan före. Robert beskriver att det inte 

heller finns så stora chanser att vidareutbilda sig inom polismyndigheten och betonar: 

“Kanske inte jättestora, de kanske är om man söker sig till andra tjänster, men det är inte 

jättelätt att gå utbildningar på den tjänsten man har nu”. Olivia som har arbetat inom 

myndigheten under en längre tid fortsätter med att beskriva att systemet är fyrkantigt och att 

detta begränsar utrymmet för att dels utvecklas men framförallt för att få igenom olika förslag 

till förbättring. Detta styrker även Josef som säger: [...] det tycker jag inte. Jag tycker att de 

inte lyssnar alls på oss på golvet [...].” Äldre polisen Victor som besitter ett antal år i ledande 

position inom organisationen beskriver dock att hen har det lättare att få igenom olika förslag, 

just på grund av sin ledarroll. Däremot menar Victor även att det finns tydliga ramar som gör 

att det går trögrörligt att få igenom medarbetarnas förslag, även om dessa förts med upp till 
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olika ledningsmöten. Äldre polisen Karin som har många år av ledande positioner och 

erfarenhet relaterar till det Victor beskrivit angående möjligheterna att påverka samt utveckla 

inom myndigheten och upplever att hen har lättare att göra detta. Emellertid menar Karin att 

detta inte beror på omorganisationen utan på den ledande position hen besitter. Hen förklarar 

också att detta är en nationell fråga som rör sig om huruvida regioner väljer att skicka sina 

medarbetare på samma utbildningar i syftet att säkerställa att alla är på samma nivå nationellt, 

dock menar Karin att detta är svårt att garantera. Nyare polisen Johanna beskriver att det enda 

som de kan egentligen påverka är hur deras arbetstrivsel är, genom att söka sig till andra 

turlag. Vidare förklarar många respondenter att det egentligen inte finns så mycket mer som 

poliser i den ingripande verksamheten kan påverka. Även Camilla beskriver att det enbart går 

att påverka sin arbetssituation minimalt och säger: “[...] det är jättesvårt att säga... till det 

lilla kan jag ju påverka [...] men i det stora hela har jag inte så mycket att säga till om”. 

5.4 Arbetsvillkor och arbetstrivsel 

Samtliga respondenter upplever att det blev en märkbar skillnad efter omorganisationen vad 

gällde deras arbetsvillkor, men att det inte upplevde en tydlig skillnad i det dagliga polisiära 

arbetet. De beskrev även att arbetsuppgifterna i yttre tjänst fortfarande är desamma och att de 

i sitt arbete är fullt händelsestyrda, då till största delen av de larm som inkommer från 

ledningscentralen. Majoriteten av respondenterna redogjorde för att lönefrågan har varit den 

största förändringen sedan reformen genomfördes. Intervjupersonerna beskrev att det före 

omorganisationen fanns en lönetrappa som innebar att de fick sin lön utefter 

arbetslivserfarenhet samt hur länge de har tjänstgjort inom polisen. Under den tiden beskriver 

vissa av de äldre poliserna att det var en tydlig och rättvis lönerevision där de visste vilken lön 

de skulle hamna på beroende på sin tidslängd inom polisen.  

 Flertalet av respondenterna förklarar att det i och med omorganisationen istället 

infördes grupperingar av poliserna som benämns som “A,B och C” där poliserna skulle 

bedömas och bli placerade i olika grupper som sedan låg till grund för vilken lön de skulle få. 

Detta är någonting som många av intervjupersonerna kritiserar då de upplever att det är svårt 

att bedöma vad en “bra” polis egentligen är. David ifrågasätter grupperingen och 

lönesättningen genom att påpeka: “Vad är den bra polis? Är det en som kan prata väldigt bra 

med folk? Eller är det den som skriver ut mest böter eller är det den som tar mest narkotika 

asså det är väldigt svårt att bedöma [...]”. Respondenterna beskriver vidare att det efter en 

kort tid skedde ytterligare en förändring inom lönesystemet då individuella löner ersatte de 

tidigare “A, B och C”-poliserna. Denna lönesättning innebär att varje polis blir individuellt 
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lönesatt och att lönen istället baseras på hur deras arbete utförs och att det bestäms av 

respektive gruppchef. Gruppcheferna Victor, Elvira och Karin beskriver att när den 

individuella lönesättningen infördes så blev de ansvariga för att bestämma deras medarbetares 

lönesättning. Denna förändring uppkom relativt snabbt och gruppcheferna upplever att allting 

gick för fort. Däremot anser Victor och Karin att det har blivit bättre med lönesamtalen efter 

att lönetrappan togs bort, men att det fortfarande är en lång väg kvar att gå. Vidare nämner de 

dock att den individuella lönesättningen fick konsekvensen av att det skapades friktioner och 

stress inom grupperna samt att det var brist på information om vad som hände och vad det var 

som egentligen skulle bestämma hur de skulle lönesättas. Den individuella lönesättningen 

innebar inte väsentliga skillnader eftersom denna var strikt begränsad inom ramen för de 

ekonomiska förutsättningarna. I samband med detta beskrivs även att poliserna inte längre 

ville göra det där lilla extra i sitt arbete på grund av att detta ändå inte skulle generera någon 

lönemässig skillnad. Elvira beskriver mer specifikt att om det hade skett en mer omfattande 

löneökning för de ingripande poliser som besitter mer kunskap och kompetens så hade detta 

resulterat i en “win-win effekt”. Hen beskriver att poliserna borde få uppskattning för det 

dagliga arbete som de utför, utan att behöva ta ut övertid som kompensation för en ökning i 

lönekuvertet. Elvira förklarar vidare att det inte är stora skillnader i den individuella lönen 

idag eftersom det endast skiljer ett övertidspass mellan de äldre och de nyare poliserna. 

Samtliga av de äldre poliserna kände sig orättvist behandlade och förbisedda då det nya 

systemet infördes. De nyare poliserna upplever också den individuella lönesättningen som ett 

mindre bra system med tanke på att det endast rör sig om en minimal summa pengar. 

Samtliga respondenter upplever att detta medförde en negativ stämning i gruppen och att detta 

minskade arbetstrivseln just vid själva införandet av det nya lönesystemet. Det beskrivs att de 

nyutexaminerade poliserna som precis skulle börja i yttre tjänst kom in i verksamheten med 

samma lön som de redan anställda poliserna med flera år av extra erfarenhet. Detta kritiserar 

David och menar att: “asså folk blev så himla, asså riktigt bittra, de ville liksom inte jobba, 

[...] ville inte göra detta lilla extra [...] Och det var ju många som lämnade [...]”. 

 Samtliga intervjupersoner anser att polisyrket grundar sig i erfarenhet och att 

lönen därför bör regleras efter antal år i tjänst. De beskriver polisen som ett hantverksyrke och 

samtidigt som omorganisationen genomfördes så förlorades många av de erfarna poliserna, 

vilket orsakade en betydligt negativ men även orolig stämning mellan medarbetarna. Alla 

respondenterna beskriver att omorganisationen medförde bitterhet och orsakade lönemässig 

orättvisa, detta styrks av gruppchefen Karin som beskriver:  

[...] det var jävligt...ursäkta språket...men det var väldigt orättvist och det stack i ögonen och 
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mycket av den ilskan och irritationen fick vi som direkta chefer ta. [...] det var bra att vi höjde 

grundlönen för de nyanställda men de som hade varit anställda i några år fick det orättvist.. 

Även äldre polisen Victor upplevde att det var en märkbart dålig stämning i samband med 

omorganisationen och att detta skulle leva kvar så länge som de äldre poliserna arbetar inom 

organisationen. Hen beskriver att de nya poliserna som inte varit med om något annat 

arbetssätt inte blev lika påverkade av omorganisationen, förutom bitterheten som försvann 

aningen när de äldre avgick. Victor säger:  

[...] det var nog dålig stämning så länge som vi äldre poliser fanns kvar på listorna, 

nu finns inte så många kvar som har jobbat så länge som jag [...] men det är ju nog 

övervägande nya poliser som inte varit med om det, så för dom är det ju detta 

normalt, att göra så. Men för oss som var på den gamla tiden så tyckte vi att det var 

bättre att arbeta så som vi gjorde innan [...] mycket mycket mer närmare med 

medborgarna. 

Fortsättningsvis beskriver Olivia att även om det var en tuff tid under omorganisationen och 

att detta påverkar arbetssituationen för alla, så fick man i största möjliga mån försöka skaka 

av sig det negativa och istället skämta om situationen kollegor sinsemellan. Samtliga 

respondenter anser att deras arbetstrivsel i det stora hela handlar om hur medarbetarna i 

arbetslaget bemöter och behandlar varandra internt. Vidare beskriver de att den sociala 

sammanhållningen i gruppen inte påverkades något märkbart. Samtliga av intervjupersoner 

anser att omorganisationen blev en kanal för det som upplevdes var dåligt med 

polismyndigheten. David beskriver att det i första hand är de bittra kollegorna som uttalar sig, 

alltså de som blivit värst drabbade av omorganisationen och att då media har snappat upp just 

dessa. Avslutningsvis tar en minoritet av respondenterna även upp före detta rikspolischefen 

Dan Eliasson som blev en syndabock för omorganisationen och att hans uppgift var att 

genomföra omorganisationen till varje pris. Camilla beskriver: “[...] Han gjorde väl det han 

skulle, han gjorde det väl väldigt bra att genomföra omorganisationen till vilket pris som 

helst [...] han är byråkrat och har lett stora omorganisationer tidigare så att det kanske var 

bra”.  

6. Sociologisk analys 
I följande kapitel kommer resultatet av den insamlade empirin att analyseras i relation till de 

valda teorierna samt vetenskapliga artiklarna. Vidare har valt att dela upp kapitlet i tre 

huvuddelar där empirin kommer att analyseras i förhållande till uppsatsens syfte och 

frågeställningar.  
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6.1 Omorganisation genom Byråkrati och Lean Production 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur omorganisationen av polismyndigheten 

upplevs av ingripande poliser i Göteborg. Omorganisationens syfte var framförallt att denna 

skulle skapa effektivitet, produktivitet och enhetlighet inom myndigheten samt göra polisen 

mer tillgänglig för medborgarna (Statskontoret, 2018). Poliserna beskrev att de var positivt 

inställda till den nya verksamhetsidén samt att de själva önskar att vara mer tillgängliga och 

produktiva i sitt arbete. Poliserna förklarar dock att det var ledningen som genomförde 

reformen utan att ge dem tillräckligt med information om vad som skulle ske, vilket därav 

skapade osäkerhet och friktioner mellan de anställda och ledningen. Majoriteten av poliserna 

upplever inte att de får sina röster hörda, vilket de anser beror på att de befinner sig längst ned 

i den hierarkiska ordningen. Vi kan utifrån resultatet se en tydlig skillnad mellan hur de äldre 

och nyare poliserna upplevde omorganisationens inverkan på arbetet. Vi tolkar det som att de 

äldre poliserna har blivit mer påverkade eftersom de haft det svårare att anpassa sig till de nya 

arbetssätten, till skillnad från de nyare poliserna som inte hann vänja sig vid det gamla 

systemet som var före omorganisationen. Majoriteten av poliserna beskriver 

polismyndigheten som fyrkantig och i hög grad toppstyrd, vilket begränsar utrymmet för att 

utvecklas i sin egen yrkesroll, Josef säger: “Det kan inte va toppstyrt, utan man måste få med 

alla på tåget”. En av respondenterna förklarar att hen endast upplever sig vara “en siffra på 

ett papper, som täcker en plats”. Poliserna förklarar polisyrket som ett “hantverksyrke” där 

kompetens och erfarenhet är väsentligt för verksamheten. Vidare upplever poliserna att på 

grund av att kompetens betraktas som oersättligt inom polisyrket så förlorades värdefull 

kompetens när många erfarna poliser slutade. Weber (1983) beskriver att rättsväsendet styrs 

av lagar och förordningar och att det byråkratiska arbetssättet blir påtagligt inom offentliga 

organisationer. Vidare innebär byråkratiska arbetssätt att de anställda inom organisationen 

besitter expertis och kompetens som är närmast oersättlig.  

Om en anställd av någon anledning skulle tvingas sluta sitt arbete kan konsekvenserna för att 

hitta en ersättare som besitter samma kompetens bli svåra att åtgärda. Vår tolkning är att med 

tanke på att polismyndigheten är en byråkratisk organisation så bidrar det till att polisernas 

möjlighet att påverka begränsas då organisationen är hierarkisk styrd. Av det skälet tolkar vi 

det som att när många erfarna poliser valde att avsluta sin tjänst inom Polisen så drabbade 

detta hela myndigheten. Även de poliser som var kvar inom Polismyndigheten märkte en stor 

skillnad då förlusten av kompetens gav effekter som påverkade deras arbete negativt. 

Polisernas upplevelser av att vara längst ned i den hierarkiska ordningen och känslan av att 
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vara en siffra på ett papper kopplar vi till Webers rationaliseringsprinciper  

som innebär att människor inom organisationen görs till opersonliga produktionsmedel 

(Weber, 1983).  

 Rolandsson (2017) förklarar att byråkratiska arbetsrutiner skapar konsekvenser 

av ineffektivitet och för att motverka detta genomförs olika ombildningar av verksamheten 

med intentionen att arbeta emot den ineffektivitet som följer av byråkratiska 

organisationsmodellen. Poliserna beskriver att omorganisationen innebar en distansering från 

samhällets medborgare. Vår tolkning är därav att när omorganisationen införde ett nytt 

arbetssätt som syftade till att effektivisera genom att centralisera verksamheten, skapade det 

istället en motsatt effekt. Utifrån polisernas upplevelser ser vi att det som skapade känslan av 

distansering var borttagandet av lokala polisstationer och införandet av medborgarlöftena. 

Poliserna upplevde i själva verket att de istället blev mindre tillgängliga för samhällets 

medborgare och gör att de inte längre hinner interagera med samhället och medborgarna i 

samma utsträckning som före reformen. Med utgångspunkt i polisernas upplevelser av 

medborgarlöftena tolkar vi det som att dessa löften inte efterlevs i den utsträckning som de 

önskat, med tanke på att deras arbete är händelsestyrt och att prioriteringar måste göras i 

förhållande till de larm som ständigt inkommer. I empirin framkom det att poliserna upplever 

snarare att medborgarna missgynnats av reformen samt att de tappat förtroendet för 

polisverksamheten då de inte kan hålla sina löften på grund av tidsbrist. 

Vidare ser vi att polisens omorganisation kan förstås utifrån Lean Produktion 

(LP) som förespråkar att produktionen ska effektiviseras genom att se till att skapa ett ständigt 

flöde i arbetsproduktionen för att undvika onödigt resursbortfall. I anknytning till LP kan 

detta förklaras genom principen “just-in-time” som innebär att standardiserade 

arbetsuppgifter ligger till grund för effektivisering av arbetet. LP som 

arbetsorganisationsmodell strävar företagsledningen efter att ha fullständig kontroll över 

arbetarna för att maximera deras bidrag i verksamheten (Börnfelt, 2017).  

Vidare förklarar Börnfelt att flertalet förespråkare av detta arbetssätt beskriver 

LP som positivt för de anställda inom organisationen då det skapar anställningstrygghet och 

ger möjlighet för anställda att lära sig samt ständigt kunna förbättra sitt arbete. Däremot 

betonar Börnfelt att dessa studier bygger på intervjuer som enbart gjorts med 

företagsledningen. Mer ingående studier där anställda har intervjuats visar emellertid på 

motsatsen, då arbetarna menar att LP bidrar till hög arbetsbelastning, stress och hårdare 

arbetsförhållanden.  

 Företrädare av LP förklarar även att detta arbetssätt strävar efter att skapa 
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möjligheter för utveckling hos de anställda (Börnfelt, 2017).  Till skillnad från vad LP 

förespråkar enligt (Börnfelt, 2017) upplever inte poliserna att det nya arbetssättet har bidragit 

till mer utvecklingsmöjligheter för dem i deras arbete. Poliserna beskriver att orsaken till detta 

är att deras jobb är så pass styrt av ledningen och att det är svårt att få igenom eventuella 

förslag eller idéer till förbättringar inom organisationen. De äldre poliserna upplever dock att 

de har det lättare att påverka arbetet inom myndigheten på grund av deras ledande position, 

vilket vi anser kan relateras till Lean Production som förespråkar att förbättringsarbete i 

organisationen främst sker på ledningsnivå. Poliserna beskrev även att chefsleden reducerades 

i samband med reformen och att det resulterade i att flertalet poliser som arbetat under längre 

tid blev tvungna att byta tjänst eller position. I relation till LP ser vi detta som en konsekvens 

av målrationalitet och att de anställda i denna process enbart sågs som mål för att åstadkomma 

en maximal effektivisering av verksamheten. 

 Konsekvensen av att införa LP i polisens byråkratiska organisation ser vi som 

att medarbetarnas möjlighet att utvecklas och delta i förändringsarbetet begränsas på grund av 

den hierarkiska styrningen. Eftersom LP enligt Börnfelt (2017) förespråkar en “demokratisk 

Taylorism” och eftersträvar medarbetarnas engagemang anser vi att det blir motsägelsefullt 

att utgå ifrån ett byråkratiskt styrningssätt. Vår uppfattning är att detta istället kan medföra att 

polisernas engagemang och drivkraft i arbetet går förlorad när de inte involveras i de mål och 

beslut som fattas på ledningsnivå. Reduktionen av styrningsleden beskrev poliserna gjordes i 

syfte att det skulle bli lättare att kunna påverka inom organisationen och att cheferna skulle 

komma närmre sina medarbetare. Istället kan vi se att de äldre poliserna med chefsbefattning 

upplever att deras roll inom Polismyndigheten förändrades genom att de fick mer 

administrativt arbete och personalansvar. De äldre poliserna med chefsbefattning beskrev att 

omorganisationen istället orsakade en minskad tillgänglighet och ökad distans till 

medarbetarna snarare än att komma närmare dem. Vår uppfattning av polisverksamhetens 

effektivisering genom reducering av chefsled efterliknar det Lean Produktion förespråkar, 

dock uppfattar vi det som att det istället skapat motsatt effekt. Utifrån empirin analyserar vi 

det som att det istället har lett till att gruppcheferna missgynnats på så sätt att de blivit mindre 

närvarande och tillgängliga inom den ingripande verksamheten. 

 

6.2 Organisationsförändring och Erkännande 

Vår analys av empirin visar att poliserna delar upplevelsen av att det under omorganisationens 

genomförande var en turbulent tid präglad av bitterhet och skapade friktioner som bidrog till 

en negativ stämning på arbetsplatsen. Poliserna beskrev att denna friktion främst var mellan 
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de anställda och ledningen som konsekvens av att de inte kände sig hörda. David förklarar 

exempelvis att folk blev riktigt bittra och inte ville göra det “lilla extra” i arbetet, vilket 

medförde att det var många poliser som valde att lämna verksamheten. Vi uppfattar det som 

att omorganisationens förändringsprocess företrädelsevis främjade ledningens intressen men 

orsakade att poliserna blev missgynnade, av den anledningen att de behövde anpassa sig till 

en helt ny organisationsstruktur som de själva inte fått vara med och påverka. Det faktum att 

resultatet även visade att poliserna inte hade så god kännedom om de bakomliggande 

faktorerna till varför omorganisationen skulle genomföras, ser vi kan vara ett tecken på 

bristande information från ledningen till de anställda. Antagandet vi gör om en bristande 

informationsöverföring vid en organisationsförändring som missgynnar de anställda, styrks av 

Sveningsson och Sörgärde (2014) som beskriver att kommunikation har en central roll inom 

förändringsprocesser och hur kommunikationen upplevs av de berörda. Kommunikationen 

blir avgörande för processen och dess resultat då bristande kommunikation kan orsaka 

symboliska och materiella konsekvenser för organisationen. Författarna menar även att 

förändringsprocesser överlag kan orsaka känslor av instabilitet och medföra att de anställda 

hamnar i ett oönskat sidoläge. 

Vår uppfattning är att den bristande kommunikationen har skapat en osäkerhet bland 

poliserna eftersom de beskriver att de blev åsidosatta under förändringsprocessen. Poliserna 

beskriver även att media hade ett stort inflytande på hur omorganisationen framställdes och 

utökade känslan av bristande kommunikation och osäkerhet. Polisernas upplevelser av 

omorganisationen kan vi se påverkades av den negativa bild som ständigt förmedlades och 

gjorde att fokus låg mer på de negativa aspekterna än på reformens huvudsakliga syfte. 

Poliserna upplever att media blev en kanal för missnöje som spred sig inom myndigheten och 

påverkade dem både internt mellan kollegorna men också deras syn på ledningen. De 

beskriver dock att den negativa inställningen minskade med tiden när omorganisationen inte 

var lika aktuell och omtalad i media. Vi kan utifrån polisernas upplevelser analysera media 

som ett kommunikativt verktyg för att sprida information. Utifrån det Sveningsson & 

Sörgärde (2014) beskriver angående vikten av hur kommunikationen upplevs av de berörda 

tolkar vi det som att poliserna upplevde att media enbart fokuserade på de negativa aspekterna 

vilket därmed medförde att kritiska åsikter speglade av sig internt och att poliserna till slut 

tror på allt som media belyser. 

Det fram tydligt i empirin att de äldre poliserna även upplevde att både deras 

löneutveckling och deras kompetens blivit försummade efter omorganisationen då de nya 

polisernas lönehöjning gjorde att de äldre poliserna blev bortglömda i denna process. De äldre 
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poliserna menar att polisyrket är ett arbete som bygger på erfarenhet och att bedömning av lön 

ska ske i förhållande till den kunskap och kompetens de besitter. Lönesättningen beskriver 

flertalet av respondenterna har varit en orsak till att många av de erfarna poliserna har lämnat 

yrket. Vi anser att polisernas upplevelser kan analyseras genom Honneths teori om 

erkännande. Honneth (2003) beskriver erkännande utifrån tre olika former. Den första formen 

förklarar Honneth som att individens behov erkänns och blir bekräftade där behoven har ett 

värde för en annan människa där den andre har ett genuint engagemang för individen. Den 

andre formen innebär ett erkännande i form av tillräknelighet som innefattar individens 

moraliska tillräknelighet är densamme som andras. Den tredje formen innebär ett särskilt 

erkännande av lojalitet, solidaritet och uppskattning. Individen får bekräftelse av sina 

förmågor och sina prestationer och erkänns som värdefulla och om dessa olika erkännanden 

lyser med sin frånvaro kan det innebära skador för individens självaktning, i form av känslor 

av förödmjukelse och försämrad omdömesförmåga. Utifrån Honneths erkännandeteori kan vi 

utgöra en skillnad i svaren mellan de nyare och de äldre poliserna då de nyare poliserna är 

nöjda med omorganisationens förändring i förhållande till deras löneutveckling. Skillnaden 

ser vi kan bero på att de nyare poliserna fått uppskattning i form av ökad lön och därmed 

känner sig tillfredsställda i sin arbetssituation och med sina arbetsvillkor. Det vi 

uppmärksammade i de äldre polisernas svar kan även förstås som bristen av erkännande och 

bekräftelse gällande deras förmågor och prestationer i form av lång erfarenhet inom yrket, 

vilket poliserna anser vara värdefullt. Vi tolkar det som att de äldre polisernas upplevda brist 

på uppskattning av deras prestationer främst riktar sig till att deras lönevillkor som inte följde 

samma utveckling som de nyare polisernas.  

 Enligt Honneth (2003) leder bristen på erkännande till att känslor av förödmjukelse och en 

förlorad yrkesidentitet, vilket vi kan se är fallet hos de äldre poliserna. Skillnader i lön och 

uppmärksamhet tolkar vi kan ha varit orsaken till den negativa stämningen som uppstod i 

polisverksamheten under genomförandet av omorganisationens förändringar. Karin säger: 

“[...] det var jävligt..ursäkta språket..men det var väldigt orättvist. Och det stack i ögonen och 

mycket av den ilskan och irritationen fick vi som direkta chefer ta [...] det var bra att vi höjde 

grundlönen för de nyanställda men de som hade varit anställda i några år fick det orättvist.”.  

 Vi tolkar polisernas upplevelser som att de till viss del fått erkännande men inte 

på samtliga nivåer. I anknytning till Honneths teori kan vi se att erkännande finns på 

gruppnivå då poliserna ger varandra uppskattning och bekräftar varandra som kollegor. 

Däremot kan vi se att denna form av erkännandet brister på organisationsnivå då de äldre 

poliserna inte känner sig uppskattade eller bekräftade för deras förmågor och prestationer, på 
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grund av att de ofrivilligt har fått byta tjänst eller position. Vår tolkning är att på grund av den 

starka hierarkiska styrningen ser vi att det råder brist på demokrati inom myndigheten, vilket i 

sin tur leder till att de äldre poliserna inte får möjligheten att göra sina behov och önskningar 

hörda. Av det skälet kan vi se ett samband mellan bristen på erkännande och att poliser valt 

att sluta sina tjänster, eftersom detta kan ha orsakat känslor av förödmjukelse och en förlorad 

yrkesidentitet bland de ingripande poliserna. Likt Honneth (2003) belyser Day, Crown & 

Avany (2017) vikten av en stödjande och främjande arbetsstyrning för att skapa en positiv 

arbetsmiljö för de anställda eftersom detta enligt författarna kan förebygga och mildra 

negativa effekter som kan uppstå vid förändring på arbetsplatsen. Vidare betonar författarna 

att snabba organisationsförändringar kan ha stor inverkan på medarbetarnas välbefinnande. 

 Utifrån polisernas upplevelser kan vi se att förändringarna blev många och 

väldigt omfattande under en kort tidsperiod, vilket orsakade missnöje då kände sig förbisedda 

i förändringsprocessen. Sveningsson och Sörgärde (2014) betonar att vid en omfattande och 

djupgående organisationsförändring ska det läggas stor vikt på att berörda förstår visionen och 

strategierna för förändringsarbetet. Konsekvenserna kan i annat fall bli att det skapas 

osäkerhet och oklarheter bland de involverade. Vi tolkar det som att poliserna inte varit 

införstådda med de bakomliggande orsakerna till reformen i den utsträckning som de borde 

varit, vilket har medfört oklarheter där poliserna har gjort egna tolkningar som i sin tur 

skapade en sfär av missnöje inom verksamheten.  

 

6.3 Tillstånd av Alienation  

Utifrån resultatet upplever samtliga av poliserna att de kände sig åsidosatta och att det var 

brist på information angående reformens praktiska genomförande. Vår uppfattning är att då 

ledningen inte tog hänsyn till de anställdas åsikter och gjorde ändringar i deras yrkesroller 

skapade detta spänningar mellan de anställda och ledningen. Majoriteten av poliserna anser 

att de har möjligheten att lägga fram olika förslag och idéer, men med tanke på att 

organisationen är så pass toppstyrd försvårar det möjligheten att faktiskt kunna påverka.  

Som en konsekvens av polisernas bristande möjlighet till att påverka sin arbetssituation och 

de spänningar som uppkom mellan ledningen och de anställda, är vår tolkning att detta kan 

leda till Alienation. Detta bekräftas i empirin av att bland annat David beskriver att de känns 

som hen enbart är en siffra på ett papper som enbart täcker en plats.  

Karl Marx (1995) beskriver att alienation grundar sig i de konsekvenser som uppstår 

då arbetaren inte trivs med arbetet som denne utför och sin situation i den kapitalistiska 

produktionsprocessen överlag. Vidare menar Marx (1995) att när människor utför ett arbete 
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som de inte upplever vara tillfredsställande, påverkas deras välmående negativt. Människan 

känner sig inte som sig själv, utan upplever sig istället som en främmande varelse i arbetet. I 

relation till polisernas upplevelser och Marx alienationsteori tolkar vi det som att alienation 

kan skapas hos poliserna som konsekvens av att de inte kan vara med att påverka sin 

arbetssituation och genom hur deras arbetsvillkor fallit ut. Poliserna blir på så vis alienerade 

till sig själva genom att de blir främmande för sitt eget arbete. Respondenterna betonar att före 

omorganisationen var polisstationerna tillgängliga för medborgarna dygnet runt. Vi 

uppmärksammade att poliserna kritiserade avvecklingen av flertalet polisstationer samt att de 

stationer som fanns kvar har begränsade öppettider. Poliserna upplever att nedstängningen av 

polisstationer har skapat en större distans mellan dem och medborgarna, vilket är det motsatta 

från vad medborgarlöftena syftade till. David säger: “[...] man har slagit igen många 

polisstationer och gjort att det blivit mer centraliserat liksom [...] så jag tror att 

medborgarnas upplevelser är det motsatta att de ser färre poliser [...]”. Därmed ser vi en 

tydlig koppling mellan den Byråkratiska organisationsformen, Lean Produktion och Marx 

alienationsteori då alienationen i denna betydelse skapas då poliserna inte hade något att säga 

till om när förändringen skedde eftersom det var ledningen som tog besluten utan att ta 

hänsyn till polisernas åsikter. Alienationen i detta avseende visar sig i Marx teori om att 

människan blir olycklig då denne utför ett arbete som inte tillfredsställer denne, utan är till för 

någon annan vilket i sin tur gör människan främmande för sitt eget arbete (Marx, 1995). Av 

det skälet att poliserna upplever att de blivit mindre närvarande för medborgarna är vår 

tolkning att poliserna inte enbart blir alienerade inom organisationen utan att de även blir 

alienerade från medborgarna på grund av den ökade distansen till dem som omorganisationen 

medförde. 

I vårt resultat framkom det att majoriteten av poliserna upplever att ledningen och 

politiker på nationell nivå inte har full insyn i hur polismyndighetens verksamhet fungerar, 

men att det ändå fattas politiska beslut som berör polisens organisation. Respondenterna 

menar att ledningen på nationell nivå måste komma och ta del av hur de faktiskt arbetar och 

kommunicera med dem i syfte att förstå hur det faktiskt fungerar i den ingripande 

verksamheten. Rolf Granér (2017) förklarar att New Public Management (NPM) bland annat 

har syftat till att anpassa polisen till idéer om ny offentlig förvaltning och att 

rationaliseringarna av dessa politiska reformer ska leda till förbättring av en ineffektiv 

polisorganisation. Författaren menar att NPM i denna betydelse innebär att polisen ska arbeta 

mer kostnadseffektivt för att minska kostnader men också att detta ska öka medborgarnas 

känsla av säkerhet. Vi ser likheter mellan Granérs förklaring av NPM och den 
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sammanslagning av myndigheter som skedde genom omorganisationen som grundade sig i; 

“att skapa enhetlighet och leda till att polisen skulle komma närmare medborgarna, bli mer 

effektiva samt att bli mer polisiärt tillgängliga i brottsförebyggande syfte”. Vi kan tyda att det 

finns en motsättning mellan den eftersträvansvärda polisiära yrkesrollen i polisernas mening 

och NPM inom polisverksamheten. Vår uppfattning är att reformen och de nya ledorden togs 

fram på nationell nivå av statliga politiker och skulle sedan implementeras inom polisens 

verksamhet. Utifrån vårt resultat kan vi se att de ingripande poliserna upplever att dessa beslut 

borde ha bekräftats med dem eftersom det är deras verksamhet, arbete och arbetsvillkor som i 

största utsträckning påverkas av organisationsförändringen. I förhållande till polisernas 

upplevelser tolkar vi det som att politikerna och ledningen inte pratade med dem 

överhuvudtaget, istället utnyttjades den hierarkiska styrningen och ledningen i 

beslutsfattandet vilket medförde att allt de ingripande poliserna fick höra var “att det skulle bli 

bra”. Vi tolkar det som att poliserna vill arbeta i sin yrkesroll på ett sätt som de själva 

upplever mest effektivt och där alla aktörer gynnas, snarare än att arbeta utifrån 

kostnadseffektivitet. I relation till Marx (1995) teori sker alienation på strukturell nivå när 

ledningen fattar beslut som inte förankras hos de ingripande poliserna. Vi anser därmed att 

poliserna blir främmande för sig själva, sitt arbete och för ledningen av den orsaken att deras 

möjlighet att kunna påverka sin arbetssituation och sina arbetsvillkor är närmast obefintlig.  

Utifrån polisernas egna upplevelser anser vi att omorganisationen förstås som en 

en serie av förändringar som har bidragit till ökad alienation för poliserna i den ingripande 

verksamheten. De processer som vi ser kan skapa alienation för poliserna är avsaknaden av 

erkännande, kommunikation, närvaro till medborgarna och möjligheten att påverka sin egen 

arbetssituation. Vi ser dessutom att implementeringen av Lean Produktion i en byråkratisk 

organisation i sin tur också har lett till alienation, poliserna blir alienerade till sig själva 

genom att inte bli erkända i form av uppskattning av deras prestationer och förmågor. Vår 

uppfattning är att det byråkratiska arbetssättet begränsar polisernas möjligheter att kunna 

påverka sin arbetssituation eftersom den är toppstyrd och är hierarkisk vilket gör det svårare 

för poliserna att få igenom olika förslag. Den uteblivna möjligheten att kunna påverka anser 

vi tyder på olika former av alienation; polisernas alienation till sig själva, till medborgarna 

men även på organisatorisk nivå. Framförallt ser vi polisernas begränsade inflytande av sitt 

arbete och arbetsvillkor som en riskfaktor för alienation. Vi tolkar det även som att 

alienationen kan vara tillfällig, av det skälet att polisernas upplevelser främst riktade sig till 

tidsperioden då omorganisationen genomfördes och kort därefter. Vi uppmärksammade även 

att det missnöje som kommer till uttryck i resultatet är särskilt starkt hos den äldre 
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generationen poliser som inte uppskattar konsekvenserna av omorganisationen, som den 

svaga löneutvecklingen.  

Samtliga av våra valda teorier blir väsentliga att tillämpa för att kunna besvara 

vår frågeställning och syfte, som berör hur polisernas upplevelser av omorganisationen. Därav 

har ovan nämnda teorier varit väsentliga för att kunna skapa en bredare förståelse av 

polisernas subjektiva upplevelser. Samtliga av teorierna hör ihop på så vis att brist eller 

avsaknad av viktiga aspekter i samband med omorganisationen i slutändan resulterat i 

alienation hos poliserna. Sammanfattningsvis är vår uppfattning att införandet av LP i 

polismyndighetens byråkratiska organisation har bidragit till känslor av alienation och brist på 

erkännande hos poliserna i den ingripande verksamheten, till följd av att de inte hade 

möjligheten att påverka sin förändrade arbetssituation. Polisernas upplevelser av 

omorganisation blev även påverkade av externa faktorer som exempelvis media. 

Upplevelserna av omorganisationen kan därav förstås som det inte enbart var interna 

spänningar inom myndigheten som påverkade deras upplevelser utan att media blev en 

bidragande faktor till en missvisande bild av reformens faktiska syfte. 

7. Avslutande sammanfattning och reflektion  

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur omorganisationen av polismyndigheten 

upplevs av poliser i ingripandeverksamhet, för att vidare kunna förstå polisernas upplevelser 

och därmed besvara studiens övergripande syfte har våra frågeställningar varit:  Hur kan 

polisernas upplevelser av omorganisationen förstås? och Hur upplever poliser i yttre tjänst 

att omorganisationen har påverkat deras arbete och arbetsvillkor?  

Vår slutsats är att Polisernas upplevelser av omorganisationen förstås som att de till en början 

var positiva till omorganisationen och den enhetlighet som den skulle skapa över landet över. 

De var även positiva till tanken av att det skulle medföra en närmare relation till medborgarna 

och en ökad tillgänglighet. Däremot upplevde inte poliserna att reformen levde upp till dessa 

löften och att omorganisationen snarare gjort att de blivit mindre tillgängliga och skapat en 

större distans till medborgarna. Polisernas upplevelser av omorganisationen kan i det stora 

hela förstås som en turbulent tid präglad av bitterhet och missnöje men att detta har minskat 

med tiden. Respondenterna upplevde att de främst var de poliser som tjänstgjort under en 

längre tid som bidrog till den negativa stämningen, men att det minskade då flertalet erfarna 

poliser valde att avsluta sin tjänst. Polisernas upplevelser av omorganisationen påverkades 

även av de kritiska uttalanden som gjordes i media i samband med reformen. De upplever 
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dock nu i efterhand att media främst användes som en kanal för att sprida information som 

blev missvisande då den i hög grad grundade sig i ett fåtal polisers missnöje. 

Omorganisationen förstås som en omfattande förändring vilket innebar att poliserna behövde 

anpassa sig till ett nytt arbetssätt under en kort tidsperiod. I vår studie visar det sig att det i 

samband med organisationsförändringen uppstod friktioner och bitterhet som främst grundar 

sig i det äldre polisernas missnöje. Av detta skäl är vår tolkning att de äldre och mer erfarna 

poliserna inte är lika förändringsbenägna som de nyare poliserna. Orsaken till detta kan bero 

på att de äldre polisernas tidigare arbetssätt är mer inpräntat än hos de nyare poliserna som 

inte hunnit arbeta in de gamla arbetsrutinerna i samma utsträckning. Däremot är vår åsikt att 

det borde ha lagts mer vikt vid att kommunicera och informera under genomförande av 

reformen för att skapa en större delaktighet bland de anställda för att minimera risken för 

osäkerhet och spänningar. Genom vår studie kan vi konstatera att förändringsprocessen gick 

alltför snabbt och att organisationsförändringen borde skett under en längre tidsperiod, så att 

förändringen inte skulle bli lika markant. Detta anser vi hade genererat en större acceptans 

hos poliserna och större tidsutrymme till förändring. Vi kan även konstatera att poliserna 

upplever organisationsförändringen på olika sätt beroende på hur länge de tjänstgjort inom 

verksamheten. Tjänsgjöringsperioden blev intressant för vår studie eftersom de äldre 

poliserna beskrev omorganisationen likt något som bidrog till en omfattande förändring, både 

inom myndigheten men framförallt i deras arbete och deras arbetsvillkor. De poliser som 

besitter en högre befattning upplever att de i hög grad har påverkats i sin arbetsroll i relation 

till förändrade arbetsuppgifter som inkluderat personalansvar som lett till ytterligare 

administrativt arbete än före organisationsförändringen. De nyare poliserna upplever inte att 

deras arbetsvillkor påverkades något märkbart av organisationsförändringen, vilket vi kan se 

beror på att de inte hunnit vänja sig vid det gamla systemet som präglade myndigheten före 

reformens införande. Det framkom snarare att de var nöjda med löneutvecklingen som 

skedde, då denna höjde deras löner markant. Vi har identifierat att de äldre poliserna blev 

betydligt mer påverkade av omorganisationen när det gällde förändringarna av yrkesroller, 

lönevillkor och arbetsuppgifter. De visade stort missnöje angående specifikt lönevillkoren, där 

de betonade att de borde haft en bättre löneutveckling i relation till de nyare poliserna med 

tanke på deras erfarenhet och kompetens inom yrket. Slutsatsen vi kan dra utifrån detta är att 

den orättvisa de äldre poliserna upplevde angående arbetsvillkoren kan vara en stor orsak till 

att de bidrog till en negativ stämning inom myndigheten för att visa sitt missnöje. De nyare 

poliserna upplevde däremot inte någon större förändring i det dagliga arbetet, men påpekade 

precis som de äldre poliserna att omorganisationen medförde en negativ stämning på 
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arbetsplatsen under tiden som genomförandet var aktuellt. En likhet i de äldre och de nyare 

polisernas upplevelser visade sig vara en upplevd brist på information och rådande osäkerhet 

kring vad organisationsförändringen och dess mål egentligen skulle innebära för poliserna i 

ingripandeverksamheten.  

 Vad vi kan konstatera genom studien är att vikten av kommunikation, 

bekräftelse och förmågan att känna sig delaktig i förändringsprocessen har stor betydelse för 

förändringens utgång. Resultatet visar dock att poliserna istället kände sig bortglömda i 

processen på grund av bristfällig information och kommunikation. Den övergripande 

slutsatsen vi kan dra utifrån detta är att omorganisationen av polismyndigheten hade kunnat 

genomföras med ett tydligare syfte och med involvering av de anställda samt att dessa skulle 

få en möjlighet att vara delaktiga i besluten genom att bidra med egna åsikter och förslag. En 

större delaktighet hade enligt respondenterna gett en större förståelse samt minskat motstånd 

och friktioner. Studiens resultat indikerar på att den grundläggande orsaken till att poliserna 

upplever omorganisationens genomförande som en turbulent tid präglad av bitterhet och 

friktioner samt där möjligheten för dem att kunna påverka var minimal. Därmed såg vi ett 

tydligt samband med att den byråkratiska organisationsformen och Lean Production inom 

polismyndigheten har fått konsekvenser såsom bristande kommunikation, utebliven 

delaktighet samt ovisshet bland poliserna. Detta leder oss fram till slutsatsen att oönskade 

tillstånd såsom alienation och brist på erkännande förstärktes hos poliserna genom 

organisationsformerna byråkrati och Lean Production, vilket blev särskilt märkbart under 

omorganisationens genomförande.   

 Denna uppsats har präglats av hermeneutiken som metodologisk utgångspunkt 

och grundar sig främst i en växelverkan mellan förförståelse och förståelse. Utifrån 

hermeneutiken var syftet att skapa en bredare förståelse för polisernas egna upplevelser av 

omorganisationen. Förhoppningen är att studien, på ett genomgripande sätt, ska bidra till en 

inblick i hur organisationsförändringen svarar mot sitt syfte och belysa på vilket sätt denna  

gjort avtryck på polismyndighetens verksamhet idag - fyra år senare. En utmaning under 

uppsatsprocessen var att komma i kontakt med lämpliga intervjupersoner och att de sedan 

skulle ha möjlighet att avsätta tid för en fysisk intervju inom ramen för vår tidsplanering. I 

efterhand har vi reflekterat över intervjuguidens teman och hur vi valde att utforma frågorna 

då vi upptäckte att respondenterna hade svårt att besvara vissa frågor. Vi borde därmed haft i 

åtanke att det fanns en risk att vissa frågor vid utformandet av vår intervjuguide skulle kunna 

sträcka sig utanför respondenternas kunskapsområde eller befogenheter. 

 I ett av uppsatsens tidigare skeden eftersökte vi information i form av tidigare 
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forskning, där vi kan konstatera en brist i forskningen rörande subjektiva upplevelser av 

omorganisationen utifrån de ingripande polisernas perspektiv. Efter att ha genomfört vår 

uppsats ser vi hur viktig det är att de berörda i en organisation får tillgång till väsentlig 

information och kommunikation när denna genomgår en förändringsprocess, för att de ska 

kunna känna sig delaktiga. I framtiden vore det intressant att se studier som undersöker 

anledningen till varför det är så svårt att skapa delaktighet bland de anställda och ledningen i 

en förändringsprocess.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

• Hur länge har du arbetat inom Polismyndigheten?  

• Berätta lite om vad du har för roll inom polisen? och har du haft samma tjänst under 

hela din tid inom polisen? 

• Vad var det som gjorde att du valde att utbilda dig till polis?  

 
Omorganisationen  

• Kan du beskriva vad omorganisationen innebär? 

• Vad tror du är själva orsaken eller de bakomliggande faktorerna till att   reformen 

gjordes? 

• Det talas om att den nya omorganisationen framförallt skulle bringa “enlighet”, hur 

väl efterlevs detta enligt dig idag?   

• (Polisens verksamhetsidé: Närmare medborgarna, mer tillgängliga och tillsammans 

leder vi det brottsbekämpande arbetet för trygghet, rättssäkerhet och demokrati)  

• Hur har medborgarna gynnats av reformen? 

• Hade omorganisationen några speciella mål eller förväntningar på er? Berätta gärna i 

så fall vad det skulle kunna vara…  

• Hur upplever du att omorganisationen påverkat Polismyndigheten? 

• Vilka upplever du vara de största skillnaderna från före omorganisationen och efter? 

 

Styrning och ledning  

• Hur upplever du styrningen och ledningen före respektive efter omorganisationen? 

• Vem/vilka upplever du styr ditt arbete? 

• Har den blivit mer effektiv och produktiv? 
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• Vilken roll har er region haft i detta? Har det funnits en dialog mellan lokal nivå och 

nationell nivå gällande er regions behov och resurser? 

• Hur upplever du att fördelningen av resurser som har gjorts/görs?  

- Är resurserna rättvist fördelade?  

Arbetsvillkor och Arbetstrivsel 

• Hur upplever du att ditt arbete har påverkats av organisationsförändringen? 

• (Organisationsstrukturen? chefer/ledare lyhörda för dig och dina kollegors idéer på 

förbättringar? samarbete mellan kollegor och olika enheter? har du haft 

personalansvar i så fall har du haft rätt förutsättningar för att bedriva ditt 

ledarskap?) 

• Hur upplever du dina arbetsvillkor? Upplever du någon märkbar skillnad före och 

efter omorganisationen? (ex. arbetsuppgifter? arbetsbelastning? (stress etc.), 

arbetstider, balans mellan arbete och fritid? Arbetsklimatet) 

• Hur upplever du att lön och förmåner har varit i förhållande till arbetsvillkor du 

beskrivit? 

• Hur upplever du din arbetstrivsel inom polisen? Har den påverkats av 

omorganisationen? 

• Vilka möjligheter har du eller känner du att du har att påverka din arbetssituation 

inom polismyndigheten? 

• På vilket sätt kan omorganisationen ha lett till nya utvecklingsmöjligheter för dig 

inom myndigheten? Har det funnits utrymme för karriärutveckling? (är det av 

intresse för dig?) 

Övriga frågor 

• Vad är dina tankar angående att Polisens omorganisation fått så mycket kritik i 

media? 

• Vad anser du är positivt respektive negativt med omorganisationen? 

• Har du några förslag till förbättring av omorganisationen? 

• Har du något du vill lägga till som du känt att vi missat att fråga, eller finns det något 

annat vi bör ta med oss som är viktigt att veta angående omorganisationen eller 

anställas upplevelser av den? 

• (Vill du ta del av det fullständiga materialet? 
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Bilaga 2 - Missibrev 

Hej!  

 

Vi heter Emma och Malin och är två studenter som studerar programmet Samhällsförändring 

och social hållbarhet på Högskolan i Halmstad. Vi läser nu sista terminen och skriver vår 

kandidatuppsats om ämnet “Polisers upplevelser av omorganisationen”. Syftet med vår studie 

är att undersöka hur poliser i yttre tjänst upplever att omorganisationen har påverkat dem och 

deras arbetsvillkor samt arbetstrivsel. Studien är avgränsad till poliser i Göteborgsområdet. Vi 

strävar efter att ta reda på om det upplevs någon skillnad inom polisen före respektive efter 

omorganisationen genomfördes. Den använda forskningen och litteraturen är av hög relevans 

till undersökningsområdet och har valts ut i samråd med vår handledare. Vi vill nu intervjua 

dig som besitter kunskap, utbildning och erfarenheter som kan vara värdefulla för oss och vår 

studie. Våran intervju kommet bestå av 20 frågor där du som respondent kommer ges 

möjligheten att skapa en givande diskussion kring frågorna som ställs och på ett sätt som är 

helt utifrån dig själv och dina individuella upplevelser. Fortsättningsvis kommer intervjun att 

ta mellan 30–45 minuter beroende på diskussionerna. Intervjun kommer att spelas in men 

självklart kommer du som respondent att vara anonym. Ditt deltagande är frivilligt och du kan 

avbryta intervjun närsomhelst. Slutligen kommer resultatet enbart användas i 

forskningsändamål och behandlas konfidentiellt. Har du vidare frågor eller funderingar är du 

välkommen att kontakta oss eller vår handledare, kontaktuppgifterna ser du nedan. 
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