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Abstrakt 
 

Den här uppsatsen studerade poliser i yttre tjänsts upplevelser av den stora 

polisreformen. Frågeställningarna berörde huruvida polisreformen fått konsekvenser på 

polisernas motivation, engagemang och arbetsmiljö samt huruvida poliserna upplevde 

att polisomorganisationen uppnått de stipulerade målen om en mer flexibel myndighet 

och en organisation närmare medborgarna. Uppsatsens huvudsakliga syfte var att 

genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer med nio poliser studera och redogöra 

polisernas upplevelser av polisomorganisationen och därigenom besvara 

frågeställningarna. Den insamlade datan analyserades och kodades enligt tematisk 

innehållsanalys. Utifrån deltagarnas svar i uppsatsen uppvisades sammantaget en 

problematisk bild av polismyndigheten och dess organisatoriska brister som enligt 

deltagarna var direkta konsekvenser av polisomorganisationen. Samtliga deltagare 

menade att polisomorganisationen lett till ökad arbetsbelastning och en sämre 

fungerande polisorganisation gestaltat av minskad polisiär tillgänglighet för 

medborgarna. Flertalet deltagare övervägde att byta tjänst, några letade aktivt efter en 

ny arbetsplats utanför polismyndigheten.  
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Introduktion 

Syftet med den här uppsatsen var att studera poliser i yttre tjänsts upplevelser av 

polisomorganisationen. Efter beslut i riksdagen ombildades Sveriges 21 polismyndigheter den 

1 januari 2015 till en nationell myndighet. Avsikten med omorganisationen var att underlätta 

styrning, öka flexibiliteten och kostnadseffektiviteten samt förbättra utredningsresultaten 

inom polisen. Grundtesen var att en lokal förankring med resursstarka lokalpolisområden med 

ett högt beslutsmandat gestaltat av närhet och god kommunikation med medborgarna skulle 

öka den upplevda tryggheten och uppklarningsprocenten inom utredningsverksamheten 

(Björk, 2016, Polismyndigheten, 2016). Teoribildningen i den här uppsatsen utgick ifrån 

utförarna – arbetstagarna – och deras engagemang för organisationsförändring. Från det 

perspektivet menade forskningsfältet att det finns ett antal normativa påverkansfaktorer såsom 

interaktioner med kollegor, arbetsgrupper och arbetslag. Men också arbetstagarens ålagda 

arbetsuppgifter, organisationsstruktur, arbetsledningen och arbetsklimatet är faktorer som 

påverkar arbetstagarens beteende, engagemang och attityd på arbetsplatsen (Meyer och 

Hamilton, 2013). Forskarna Ford, Weissbein, och Plamondon (2003) visade exempelvis i en 

studie av elva polisdepartement som omorganiserats enligt en evidensbaserad och 

samhällspolisiär mall att polisernas engagemang till den nya polisstrukturen hade stor 

betydelse och ett klart samband med i vilken frekvens och omfattning som poliserna utförde 

samhällspolisiära arbetsuppgifter såsom exempelvis närvaro vid ungdomsmöten och lokala 

presentationer i samfundet. En organisationsförändring kan också ha negativ påverkan på 

arbetstagaren. Exempelvis visade Gonzales-Morales (2013) att en organisationsförändring 

nästan per definition är en stressor på arbetsplatsen och därmed kan påverka arbetstagarens 

hälsa negativt.  

    Den här uppsatsen avsåg mot den presenterade bakgrunden att undersöka poliserna i 

yttre tjänstgörings upplevelser av polisomorganisationen och därmed erhålla förståelse om 

vilken riktning som omorganisationen tagit bland arbetstagarna närmst medborgarna – 

poliserna i yttre tjänstgöring. I uppsatsen användes Meyer och Herscovitch (2001) teoretiska 

modell beträffande arbetstagarnas engagemang för en organisationsförändring. Modellen 

återges sammanfattat och i en uppdaterad form av forskarna Meyer och Hamilton (2013) som 

fokuserar medarbetarens engagemang vid en omorganisation.  
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Teori 

   Arbets- och organisationspsykologi om omorganisationer. Initialt fokuserades 

teoriinhämtningen till uppsatsen på generell forskning inom arbets- och 

organisationspsykologi om omorganisationer. Mycket forskning fanns inom angivet område, 

Oreg, By och Michel (2013) uppgav exempelvis att forskningen till viss del var i sin linda 

men att över 50 % av den publicerade forskningen inom organisationsförändring uppkommit 

under det senaste decenniet och angav 8000 publicerade och sökbara artiklar på Google 

Scholar. Det existerar en rad olika perspektiv och forskningsansatser inom fältet. Forskarna 

Tummers, Landeweerd och Godefridus (2002) menade exempelvis att en omorganisation ofta 

orsakade reaktioner på autonomi, arbetsbelastning samt upplevd arbetstillfredsställelse på 

arbetsplatsen. Andra forskare belyste istället den första perioden efter en omorganisation och 

menade att den upplevdes som mest påfrestande (Hertting, 2003). Meyer och Herscovitch 

(2001) poängterade att engagemanget från arbetstagarna vid genomförandeprocessen under 

omorganisationen är fundamentalt att belysa för att förstå omorganisationsprocessen.   

  För att avgränsa uppsatsen utgick den teoretiska referensramen ifrån polisernas 

commitment – i uppsatsen översatt till engagemang – inför, under och efter 

polisomorganisationen inom polismyndigheten i Sverige. Uppsatsen behövde dock 

specificeras ytterligare då begreppet engagemang i förhållande till organisationsförändring har 

blivit angripet från ett antal forskningsutgångspunkter. Exempelvis fokuserade vissa forskare 

(Ex: Fugate et al., 2008) dem positiva effekterna arbetstagarna kan komma att uppleva av en 

organisationsförändring och då i synnerhet hur arbetstagarna kan förmås att uppfatta 

organisationsförändringen såsom positiv och därefter förbli engagerade och 

arbetstillfredställda medarbetare. Andra forskare (Korsgaard et al., 2002) belyste vikten att 

lyckas förankra och kommunicera organisationsförändringen i positiva ordalag till 

medarbetarna, men också att göra arbetstagarna delaktiga under hela 

omorganisationsprocessen från planering till implementering för att bibehålla arbetstagarnas 

engagemang. En annan utgångspunkt hade Michel och Gonzales-Morales (2013) som i sin 

studie istället fokuserade på de negativa hälsoeffekterna, bland annat i form av stress och 

sämre arbetsmiljö, som en omorganisation kan förorsaka. Andra forskare har fokuserat på att 

kartlägga arbetstagarnas antecedents och individuella personlighetsdrag och kopplat dessa, via 

kvantitativa empiriska studier, till individuella reaktioner inför och under förestående 

omorganisation och konstaterat orsakssamband mellan personlighetsdrag och uppmätt 

engagemang för omorganisation (Vakola, Armenakis och Oreg, 2013).  
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   I den här uppsatsen kommer utgångspunkten vara Meyer och Herscovitch (2001) 

teoretiska modell beträffande arbetstagarnas engagemang för en organisationsförändring. En 

uppdatering av modellen återges av Meyer och Hamilton (2013) vilket kommer att redogöras 

för i uppsatsen, först behöver dock begreppen engagemang och motivation definieras. 

   Motivation och Engagemang. Vissa forskare argumenterar att forskningsfälten inom 

motivation och engagemang inte har dragit nytta av respektive forskningsslutsatser. Meyer, 

Becker och Vandenberghe (2004) argumenterar att begreppen är relaterade vilket poängteras i 

forskarnas publicerade teoretiska ramverk som bygger på en sammanslagning av Meyer och 

Herscovitch (2001) modell beträffande engagemang och Locke (1997) teoretiska ramverk 

beträffande motivation. Forskarna menar att det finns olikheter mellan begreppen men att 

engagemang inte är en oberoende aspekt av motivation och därav kan inte motivation och 

engagemang förstås såsom helt oberoende av varandra utan engagemang och motivation 

samspelar genom olika typer av psykiska processer (Meyer, Becker och Vandenberghe, 

2004).  

    Vissa forskare menar att motivation helt enkelt inte går att propert definiera 

(Dewsbury, 1978). I en extensiv multidisciplinär genomgång konstaterade Kleinginna och 

Kleinginna (1981) att det uppskattningsvis fanns 140 definitionsförsök. Beträffande specifikt 

arbetsmotivation definierade Pinder (1998) begreppet: “Work motivation is a set of energetic 

forces that originates both within as well as beyond an individual’s being, to initiate work-

related behavior, and to determine its form, direction, intensity, and duration. (s. 11)”. I den 

här uppsatsen används Pinders definition av motivation.  

   Meyer, Becker och Vandenberghe (2004) menar att Pinders definition är värd att 

notera beträffande två särdrag. Motivation har enligt Pinders en ”energizing force”, något 

Meyer, Becker och Vandeberghe beskriver som vad som förmår arbetstagaren att agera i en 

given situation. Vidare menar forskarna att denna stipulerade kraft har implikationer på 

formen, riktningen, intensiteten och varaktigheten av arbetstagarens beteende. Meyer, Becker 

och Vandeberghe (2004) menade att Pinders definition av arbetsmotivation förklarade vad det 

var som arbetstagarna var motiverade att uppnå, hur de bar sig åt för att uppnå målet samt hur 

hårt arbetstagarna ansträngde sig på arbetsplatsen för att uppnå målet. 

  På liknande vis hade forskare problematiserat engagemangsdefiniering. I uppsatsen 

används Meyer och Allen (1991, 1998) definition beträffande engagemang. Forskarna 

beskrev en trekomponentsmodell för att definiera engagemang. Modellen reflekterade enligt 

forskarna olika former av psykiska tillstånd och i modellens renaste form bestod dessa av 
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”affective commitment” som forskarna förklarade med en arbetstagares önskan att kvarstanna 

inom organisationen. ”Continuance commitment” beskrev forskarna som arbetstagarens 

upplevda pris av att lämna organisationen. ”Normative commitment” menade forskarna var 

arbetstagarnas foglighet och vilja att kvarstanna inom organisationen. Modellen kom i senare 

forskning av Meyer och Herscovitch (2001) att utvecklas och forskarna argumenterade att 

trekomponentsmodellen kunde appliceras för att förstå naturen, utvecklingen och 

konsekvensen av alla typer av engagemang; inte minst inom organisationsförändring. 

Forskarna definierade i ovan angiven artikel engagemang som en attityd som förbinder en 

person gentemot ett givet stipulerat mål och personens individuella handlingsplan som var 

relevant för detta mål. Vid en organisationsförändring menade Meyer och Herscovitch (2001) 

att organisationsförändringen var det åsyftade målet och med handlingsplan åsyftades 

arbetstagarens beteende för att förmå organisationsförändringen att lyckas. Forskarna 

argumenterade vidare och menade att attityderna gentemot förändringen och engagemanget 

därtill var av vikt att förstå för att lyckas genomdriva en lyckad förändringsprocess. 

 

Meyer och Hamilton (2013) – ”Commitment to organizational change”  

   Meyer och Hamilton (2013) har i sitt teoretiska ramverk ringat in fyra 

sammankopplande faktorer; individuella, kontextuella, processuella och påverkansfaktorer 

som samtliga influerade arbetstagarens engagemang för en organisationsförändring. 

Forskarna klargjorde också i ramverket faktorernas implikationer på arbetstagarens attityder 

och beteende för förändringen gestaltat av exempelvis arbetstillfredsställelse och lust att 

kvarstanna på arbetsplatsen vid en omorganisation. Nedan följer en redogörelse av det 

teoretiska ramverket. 

   Individuella faktorer. Meyer och Hamiltons (2013) forskning visade att människors 

individuella reaktioner inför en organisationsförändring kunde vara mångfacetterade. 

Forskarna exemplifierade hur olika personlighetsdrag kunde vara avgörande beträffande hur 

en individ såg på en förestående organisationsförändring och menade att det fanns en stor 

skala av individuella skillnader att beakta beträffande individuella beteendereaktioner och 

attityder för en organisationsförändring. Forskarna pekade exempelvis på att en individ med 

externt locus of control, låg toleransnivå och en cynisk inställning gentemot förändring 

tenderade att motsätta sig organisationsförändringen, istället för att omfamna den. Forskarna 

lyfte fram att sådana individer, vid en organisationsförändring, kunde hamna i en situation där 

de tvingades att välja mellan att anpassa sig till förändringen eller att lämna organisationen 
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vilket indirekt också innebar en individuell förändring. Meyer och Hamilton resonerade 

vidare och menade att dessa individer kunde känna sig låsta och oförmögna att bryta sig ur 

organisationen och istället välja ett så kallat ”continuance commitment” och som konsekvens 

enbart utföra en minimal arbetsprestation, vilket Meyer och Hamilton menade var ett dåligt 

utfall och indikation på ej optimalt genomförd organisationsförändring.  

   Kontextuella faktorer. Meyer och Hamilton (2013) benämnde fyra kontextfaktorer 

som relevanta att belysa vid undersökning av arbetstagarens engagemang för ett 

förändringsinitiativ. Med förändringshistorik menade forskarna att det dels var av relevans att 

belysa antalet tidigare förändringar som organisationen genomfört, men också arbetstagarnas 

erfarenhet av utfallet av sådana organisatoriska förändringar. Om arbetstagare hade en negativ 

erfarenhet av tidigare organisationsförändring var risken stor att engagemanget inför 

ytterligare en förändring förblev lågt. Gällande ledarskap och förtroende för ledningen 

framförde Meyer och Hamilton (2013) argument att ett sådant förtroende byggdes upp över 

lång tid och kunde var avgörande för utfallet av organisationsförändringen. Förtroendet inför 

ledningen menade forskarna var dock inte något som kunde ”slås på” när 

engagemangsbehovet var som störst från medarbetarna, utan förtroendeprocessen skapades 

och bibehölls över tid. 

   Processuella faktorer. Med processuella faktorer menade Meyer och Hamilton 

(2013) att faktorer såsom rättvisa, kommunikation och arbetstagarnas delaktighet var av 

relevans att belysa. Forskarna menade att faktorerna var sammanlänkade och förklarade deras 

inbördes förhållande genom att exemplifiera samt belysa huruvida arbetstagarnas 

kommunikation och delaktighet uppmärksammades av arbetsledningen. Explicit belyste 

forskarna arbetstagarnas uppfattning om att deras ”röst” blev hörd eller ej av ledningen. 

Huruvida denna röst uppfattades av ledningen kunde från arbetstagarnas sida uppfattas som 

rättvis eller orättvis behandling och en upplevelse av mer eller mindre delaktighet i 

beslutsprocessen enligt forskarna. Låg upplevd känsla av delaktighet och orättvis behandling 

hade en negativ effekt på engagemanget för organisationsförändringen och påverkade också 

beteendet och attityderna bland arbetstagarna i negativ riktning inför förändringen.   

   Påverkansfaktorer. Meyer och Hamilton (2013) menade att arbetstagare som 

konfronterades av organisationsförändring av naturliga skäl kom att ifrågasätta på vilket sätt 

förändringen påverkade dem och deras respektive arbetsgrupp. Utmaningen för 

arbetsledningen var enligt forskarna att argumentera och kommunicera det positiva med 

förändringen och fördelarna som den förde med sig för arbetstagarna. Meyer och Hamilton 
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menade vidare att för att förstå mekanismerna bakom arbetstagarnas engagemang, alternativt 

motstånd, inför en förändring var det viktigt att också väga in de individuella aspekterna 

beskrivna ovan, men också de processuella aspekterna. Forskarna menade att då en 

organisationsförändring upplevdes som negativ, var det av stor vikt att beslutsfattandet och 

själva implementeringen upplevdes som korrekt och rättvist. Att arbetstagarna kände sig 

delaktiga i genomförandeprocessen ökade dels engagemanget, men kunde också enligt Meyer 

och Hamilton (2013) minska känslan av obehag inför förändringen och öka förståelsen för 

eventuellt oönskat omorganisationsutfall. 

  Attityder och beteende. Meyer och Hamilton (2013) lyfte fram och redogjorde för 

forskning som klarlade sambandet mellan engagemang för förändring och upplevd 

arbetstillfredsställelse. Forskarna pekade på att individer som var positiva till en 

förändringsprocess hade högre grad av upplevd arbetstillfredsställelse efter förändringen i 

jämförelse med individer med lägre grad av engagemang. Vidare fanns klara samband mellan 

negativt engagemang för omorganisation och intentioner att lämna arbetet, något forskarna 

belyste som ett klart hot mot en lyckad omorganisering. Om nyckelindivider vid 

förändringsprocessen valde att lämna arbetsplatsen riskerade hela förändringen att misslyckas 

menade forskarna. Forskningen som presenterades av Meyer och Hamilton (2013) visade 

även att individer med positivt engagemang för organisationsförändring gav uttryck för en 

foglighet och ett stöd för organisationsförändringen.  

   Meyer och Hamilton argumenterade avslutningsvis i sitt teoretiska ramverk för att det 

lönade sig för en arbetsledning att lägga resurser på att förankra förändringsbeslutet och 

bygga engagemang bland arbetstagarna inför förändringsprocessen. Forskarnas argument var 

att det var arbetstagarna som i praktiken genomförde omorganisationen och dess framgång 

byggde således på deras engagemang inför förändringen.  
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Figur 1 Meyer och Hamilton (2013) flödesschema över antecedentia och dess konsekvenser 

på engagemang inför organisationsförändring. 

 

Polisorganisationen 

Polisen har enligt polislagen (1984:387, 2§) långtgående befogenheter och verkar genom 

utövande av tvingande lagstiftning som medför dels ett våldsmonopol men också en 

skyldighet att upprätthålla tryggheten för medborgarna i samhället. Utöver ovan redogörelse 

beträffande arbets- och organisationspsykologi om omorganisationer samt arbetstagarens 

engagemang för en sådan organisationsförändring har även svensk polisforskning utförts 

inom området. Anell (2015) visade med sin avhandling exempelvis att arbetsmiljön inom 

polisorganisationen kunde ha större betydelse än urvalsfaktorerna och de personliga 

egenskaperna som respektive polis besatt. Holgersson (2005) fann att polispersonalens 

motivation, engagemang och yrkeskunskap hade en avgörande betydelse för polisernas 

arbetsprestation. I uppsatsen redogörs nedan polismyndighetens stipulerade målsättning för 

verksamheten samt tillhörande relevanta begrepp. 

  Poliser i yttre tjänstgöring. I den här uppsatsen användes benämningen ”poliser i 

yttre tjänstgöring” vilket inte var en befattning i sig, utan inbegrep arbetstagare vars 

tjänstgöringsplacering inom polisorganisationen innebar områdespolisverksamhet, 

ingripandeverksamhet alternativt spaningsverksamhet. Ingripandepoliser arbetade 

huvudsakligen uppdragsbaserat genom att åka till brottsplatser där brott begåtts och därifrån 

genomföra akuta förstahandsåtgärder inom förundersökningens ramar. Områdespoliser 

arbetade, till skillnad från ingripandepoliser, lokalt i ett område eller en stadsdel. Deras 

huvudsakliga arbetsuppgift var brottsförebyggande verksamhet. Spanare fanns inom olika 

inriktningar inom polisorganisationen och arbetade huvudsakligen uppdragsbaserat samt 

civilutrustade med underrättelseinhämtning samt i viss mån med ingripandeverksamhet. Dessa 

funktioner benämndes som poliser i yttre tjänstgöring i uppsatsen. 

   Polisens stipulerade mål. Polismyndigheten (2016) beskrev fem långsiktiga mål där 

myndigheten definierade långsiktighet som ett tre till fem-årsperspektiv:  

 

1. Vi finns tillgängliga där medborgarna behöver oss. 

2. Vi är EN Polis som utvecklar verksamheten och skapar framgång tillsammans. 

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

4. Vi förhindrar brott från att begås. 

5. Vi har förbättrat vårt utredningsresultat. 

 



8 

 

Polismyndigheten (2016) redogjorde därefter för sina ”strategiska initiativ” vars syfte var att 

på kortare sikt, ett till tre år, prioritera polismyndighetens verksamhet. I uppsatsen 

fokuserades på två av dessa strategiska initiativ som var av relevans för poliser i yttre 

tjänstgöring; medborgarlöften och lokal förankring, samt medarbetardrivet utvecklingsarbete. 

   Medborgarlöften och lokal förankring. Polismyndigheten uppger att ”en bärande 

tanke för ett lokalt medborgarlöfte är dialogen med medborgarna”. Tanken som åsyftades 

beträffande medborgarlöften var nya samarbetsformer mellan kommun, medborgare och 

polisen. Polismyndigheten (2016) eftersträvade i målsättningen att den lokala lägesbilden 

skulle spegla medborgarna och medarbetarnas kunskap lokalt. 

   Medarbetardrivet utvecklingsarbete. Polismyndigheten (2016) menade att en 

central faktor för att utveckla svensk polis var medarbetardrivet utvecklingsarbete. Mer 

konkret hur detta utvecklingsarbete skulle möjliggöras framgick inte i någon rapport utan det 

hänvisades på polisens hemsida till att ”under året ska former för detta utvecklas”. 

 

Syfte 

Viktigt för den här uppsatsen var att beakta polisomorganisationens aspekter på arbetstagarna, 

men också omvänt arbetstagarnas upplevda engagemang inför, under och efter 

omorganisationsprocessen. Uppsatsens huvudsakliga syfte var därför att genom 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer studera och explorativt beskriva hur poliserna i yttre 

tjänstgöring upplevde polisomorganisationen och dess konsekvenser på deras motivation, 

engagemang och arbetsmiljö. Då uppsatsen tog sin deskriptiva utgångspunkt i polisernas 

upplevelser av polisomorganisationen och då själva studiesubjektet var upplevelser föll det 

sig naturligt att uppsatsens teoretiska ansats utgick ifrån ett fenomenologiskt perspektiv som 

är sprunget ur psykologin som humanvetenskap. Fenomenologin anser det omöjligt att isolera 

de psykiska funktionerna från subjektet – forskningsdeltagarnas – förhållande till omvärlden i 

form av olika föremål, objekt och interpersonella relationer (Christensen, 2002). Enligt 

Zahavi (2000) kan vi bara ge mening till världen utifrån hur den uppfattas av det studerade 

subjektet och menar vidare att den fenomenologiska forskningen alltid är en undersökning av 

medvetandet och ett upplevt fenomen. Bryman (2011) beskriver exempelvis fenomenologi 

som en antipositivistisk ståndpunkt som söker förklara individers upplevelser av olika 

fenomen. Målet var således inte att statistiskt jämföra informanternas svar, dem individuella 

skillnaderna poliserna emellan eller att generalisera och kvantifiera resultaten. Syftet var att 

analysera, tolka och berätta polisernas verklighetsbild av omorganisationen och därmed 
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besvara uppsatsens frågeställningar och erhålla en djupare förståelse för ämnet enligt den 

kvalitativa forskningsmetoden (Langemar, 2008). 

 

Frågeställningar 

- Hur upplever poliser i yttre tjänstgöring att omorganisationen påverkat dem 

beträffande motivation, engagemang och arbetsmiljö? 

- Hur upplever poliserna att omorganisationens huvudsakliga målsättningar; en mer 

effektiv organisation och att komma närmre medborgarna, lyckats?  

 

Metod 

Frågeställningarna i den här uppsatsen berörde polisers upplevelser och syn på 

polisomorganisationen. Den kvalitativa forskningsmetoden var passande för uppsatsen då det 

handlade om beskrivande aspekter och hur någonting uppfattades. Polisernas subjektiva 

iakttagelser och verklighetsbeskrivning studerades i den här uppsatsen genom semi-

strukturerade intervjuer som utgick ifrån en intervjuguide (se Appendix). Intervjuerna var 

initialt tänkta att spelas in och transkriberas, men efter invändning från handledaren och 

utifrån ett etiskt perspektiv bestämdes att av konfidentialitetsskäl enbart föra anteckningar i 

samband med intervjuerna. 

  Författaren till den här uppsatsen har en bakgrund som tidigare polis. Författarens 

bakgrund medförde en viss metodologisk problematik, såsom exempelvis hantering av bias. 

För att hantera den metodologiska problematiken och medvetandegöra eventuellt bias 

användes Allwood och Eriksson (1999) forskning där forskarna menade att för att söka 

förförståelse för en social världsbild bör forskaren bryta sin naturliga inställning till 

fenomenet då forskarens slutsatser undermedvetet kan grundas i förutfattade meningar. Denna 

forskningsutgångspunkt och medvetandegörning har genomgående sökt anammas då 

författarens egen förförståelse för ämnet både kunde vara en svaghet och leda till nämnt bias, 

men också kunde ses som en styrka då förförståelsen torde underlättat ökat informationsutbyte 

då författaren kom deltagarna nära inpå livet och ett stort förtroende redan fanns etablerat 

baserat på liknande erfarenhetsbasis. Det metodologiska dilemmat beträffande bias har 

därmed varit en medveten balansgång, där fördelen av fullt förtroende från deltagarna och att 

komma poliserna nära inpå livet har varit av stor vikt för att åstadkomma de uttömmande 

svaren som genererades vid intervjuerna. Nackdelarna bestod i att författaren kunde ha 

formats av tidigare upplevelser och därmed bar med sig eventuella förutfattade meningar in i 

analysprocessen av arbetet där intervjupersonernas upplevelser skulle vara centrum. Denna 
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nackdel söktes motverkas av att datamaterialet bevarades i sin ursprungliga kontext genom 

hela analysprocessen och att i resultatredovisningen användes en stor mängd direkta citat, som 

klarifierats, genom att deltagaren fick ta del av de nedtecknade citaten som därefter kunde 

godkännas. Den stora mängden citat användes också för att föra logiska samband och göra 

redovisningen så transparant och trovärdig som möjligt i uppsatsen. Vidare användes 

Burnards (1991) tematiska innehållsanalys för att på ett strukturerat vis analysera datan.  

 

Deltagare  

   Uppsatsen utgick ifrån ett tillgänglighetsurval av deltagare och baserades initialt på de 

kontakter uppsatsförfattaren tidigare byggt upp som verksam polis inom polismyndigheten. 

Poliser i yttre tjänstgöring ansågs lämpligast som deltagare avseende deras nära kontakt med 

medborgarna i samhället och unika upplevelser av omorganisationen därtill. Vid urvalet 

beaktades inte individuella egenskaper såsom deltagarnas ålder, kön, etniska och kulturella 

bakgrund eller antal tjänsteår. Däremot togs viss hänsyn till deltagarnas respektive 

arbetsgrupp där författaren eftersträvade att använda flertalet olika arbetsgrupper och 

arbetsfunktioner inom den yttre tjänstgöringen såsom; spanare, områdespolis samt 

ingripandepolis för att motverka samstämmighet och konforma deltagarsvar. Efter vissa 

överväganden ansågs tillgänglighetsurval som praktiskt lämpligast och mest representativt för 

studien gällande att dels bejaka deltagarnas anonymitet, då forskningsämnet i uppsatsen var 

etiskt känsligt, samt för att den insamlade datan skulle vara relevant utifrån frågeställningarna 

i uppsatsen (Langemar, 2008). Personlig telefonkontakt etablerades vid deltagarrekryteringen 

med deltagare som uppfyllde huvudkriteriet för uppsatsen – arbetsfunktion i polisens yttre 

tjänstgöring.  

    Deltagarurvalet bestod av 9 poliser, 7 män och 2 kvinnor, ifrån polisens yttre 

tjänstgöring i åldersspannet 25 till 56 år med en medelålder på 34 år. Polisernas antal tjänsteår 

var från 2 år till 35 år i tjänst. Fyra av deltagarna hade funktion inom 

ingripandeverksamheten, två deltagare hade funktion som områdespoliser och tre var spanare. 

Tillgänglighetsurvalet var geografiskt begränsat till poliser som hade tjänstgöringsplacering 

inom Polismyndigheten i Region Syd.  

  Anledningen till det specifika urvalet av poliser var att polismyndigheten implicit 

ålade poliserna i yttre tjänstgöring att uppfylla flertalet av de stipulerade målen för 

omorganisationen som exempelvis en effektivare polis närmare medborgarna i samhället.  
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Instrument  

 Siffror används inte för att belysa omfattningen av det studerade problemet vilket 

innebär att studien inte går att generalisera på vanligt sätt, likt den kvantitativa metoden, för 

att belysa omfattningen av fenomenet. Den analyserade datan utgörs istället av ord och 

beskrivningar, så kallade kvaliteter. Forskningsprocessen anses därför oftast vara induktiv 

vilket innebär att utifrån basis av utförda iakttagelser och data producera en förklaring eller en 

modell av något. Forskaren är själv redskapet som används för att samla in och tolka datan 

vilket i analysdelen innebär en mer subjektivt tolkande roll än i exempelvis en kvantitativ 

studie (Langemar, 2008). I uppsatsen användes en semistrukturerad intervjuguide, se 

Appendix. Intervjuguiden bestod av ett antal frågor som stod i logiskt samband med 

uppsatsens tema och frågeställningar. Semistrukturerade intervjuer valdes i syfte att poliserna 

så fritt som möjligt skulle kunna uttrycka sina upplevelser och erfarenheter av 

polisomorganisationen. (Langemar, 2008).  

Procedur  

   Vid intervjuerna användes intervjuguidens öppna frågeställningar där det 

övergripande förhållningssättet var lyhördhet och flexibilitet (Langemar, 2008). Intervjuerna 

genomfördes på en plats som valts ut av respektive deltagare för att därmed uppnå en mer 

avslappnad och trygg atmosfär än om arbetsplatsen hade valts vid intervjugenomförandet 

(Andersson, 2005; Langemar, 2008). Huvuddelen av intervjuerna utfördes i deltagarnas hem. 

   Respektive intervju varade cirka 30 - 40 minuter. Nio semistrukturerade intervjuer 

genomfördes totalt. För att strukturera upp och ordna den insamlade datan användes tematisk 

innehållsanalys som följde en flerstegsmodell utvecklad av Burnard (1991). Varje intervju 

nedtecknades och författaren använde sig av klarifiering för att möjliggöra för deltagaren att 

ta del av citat och korrigera eventuell feltolkningar och felciteringar.  Varje intervju 

numrerades initialt för att särskilja respektive intervju från varandra, detta nummer togs vid 

presentationen av citaten bort i syfte att anonymisera deltagarna fullständigt i enlighet med 

handledarens instruktion. Av etiska skäl var författaren till uppsatsen den enda person som 

genomförde, antecknade och bearbetade intervjuerna.   

   Steg ett i analysprocessen var att vid första genomläsningen av respektive intervju 

notera initiala tankar och idéer inför kategorisering. Under nästkommande steg markerades 

relevanta citat där uppsatsens frågeställningar och syfte agerade vägledare för 

citatmarkeringarna (Burnard, 1991). Nästa steg bestod av att de meningsbärande enheterna, 

citaten, kondenserades och kortades ned avsevärt samt försågs med koder som kort beskrev 
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innebörden av den meningsbärande enheten. Under följande steg utkristalliserades initiala 

underkategorier och huvudkategorier samt synliggjordes att många meningsbärande enheter 

och dess koder överlappade varandra och hade snarlik innebörd. Dessa koder ordnades och 

sammanfogades, detsamma gjordes med överlappande underkategorier. Vid bearbetningen av 

de koder och underkategorier som uppkom vid analysen av intervjuerna urskildes slutligen 

fem huvudkategorier: Förutsättningar, Genomförandeprocessen, Polisens tillgänglighet, 

Konsekvenser för arbetsgruppen och Minskad arbetstillfredsställelse samt tio underkategorier 

som presenteras i Tabell 2. Enligt Burnards (1991) metod utfördes ytterligare genomläsning 

av datamaterialet gentemot de tematiskt framarbetade huvudkategorierna som noterats vid 

sidan av materialet för att kunna kontrollera att huvudkategorierna överensstämde och var 

representativa för det fullständiga materialet.  

   Huvudkategorierna utgick ifrån den insamlade datan men hade också 

beröringspunkter med den teoretiska bakgrunden. I Tabell 1 presenteras ett utdrag ur 

analysprocessen gällande huvudkategorierna Minskad arbetstillfredsställelse, Förväntningar 

och Genomförandeprocessen.  

 

Tabell 1. Exempel på bearbetningen av data utifrån tematisk innehållsanalys för 

huvudkategorierna Minskad arbetstillfredsställelse, Förväntningar samt 

Genomförandeprocessen. Tabellen illustrerar identifierade meningsbärande enheter som 

kondenserats, kodifierats och delats in i underkategori och slutligen huvudkategori. 

 
 

Meningsbärande enhet 

 

Kondensering 

 

Kod 

 

Underkategori 

 

Huvudkategori 

 

Det hänger saker i luften 

som ingen kan svara på och 

jag upplever det som att vi 

dag för dag förlorar 

kampen mot alla brott som 

begås. 

 

Inga svar från ledning 

upplevelse av förlorad 

kamp mot brottslighet 

 

Förlorad kamp mot 

brottsligheten 

 

Uppgivenhet 

 

Minskad 

arbetstillfredsställelse 

 

Rent personligt så har 

omorganisationen fått mig 

att söka jobb utanför 

polismyndigheten. 

 

Söker nya jobb utanför 

polismyndigheten 

 

Letar nytt jobb 

 

Negativa 

personliga 

konsekvenser 

 

Minskad 

arbetstillfredsställelse 

 

Jag tror att utbildningar i 

större utsträckning kommer 

vara nationella, vilket 

underlättar om man skulle 

byta tjänstgöringsort. 

 

 

Underlättande av 

tjänstgöringsortsbyte 

genom ny 

organisationsstruktur 

 

Nationella 

utbildningar   

 

Positiv 

inställning och 

förhoppningar 

 

Förväntningar 

Vi har försökt påverka det 

nya schemat, som enligt en 

stor majoritet kommer 

innebära en försämring. 

Misslyckat försök att 

påverka arbetsgivaren 

om schemaändring  

Ledningen lyssnar 

inte 

Frånvaro av 

personals 

delaktighet  

Genomförandeprocessen 
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I slutet av analysprocessen färdigställdes fynden och presenterades som analyserat material i 

Tabell 2 under resultatkapitlet. I tabellen synliggörs samtliga koder och underkategorier som 

låg till grund för respektive huvudkategori. Slutligen fördes en diskussion, under 

analysavsnittet i uppsatsen, som baserades på fynden som gjorts vid intervjuerna och 

kodningen. Här redogjordes intervjucitat och uppsatsens frågeställningar besvarades genom 

att den bearbetade och analyserade datan relaterades till tidigare forskning och till det 

teoretiska ramverk som framlagts i uppsatsen beträffande arbetstagares engagemang för en 

organisationsförändring. 

 

Etik  

  Uppsatsen använde sig av en kvalitativ semistrukturerad intervjumetod vilket innebar 

att författaren till uppsatsen höll personliga intervjuer med deltagarna. Samtycke, i enlighet 

med samtyckeskravet som återges i Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2002), inhämtades från 

respektive deltagare. Uppsatsen var utformad på ett sådant vis att varje deltagare fick frågor, 

baserade på en intervjuguide som rörde deltagarnas arbetsgivare, arbetsplats och upplevelser 

av polisomorganisationen. Då flertalet av frågorna kunde resultera i att deltagarna omnämnde 

arbetsgivaren och arbetsplatsen med negativa ordalag var det av yttersta vikt att 

konfidentialitetskravet beaktades (Vetenskapsrådet, 2002). Av detta skäl redovisades inte 

information som kunde härleda deltagarna, därmed utelämnades deltagarnas namn, ålder och 

tjänstgöringsort i uppsatsen. 

  Deltagarna i uppsatsen informerades i enlighet med informationskravet inför intervjun 

om syftet, om de etiska riktlinjer som var av relevans för uppsatsen beträffande framförallt 

frivilligheten att delta och möjligheten att när som helst avbryta medverkandet. Vidare var 

deltagandet i studien helt anonymt och deltagarnas personliga integritet och uppsatsens 

konfidentialitet beaktades genomgående under uppsatsskrivandet och intervjuanalysprocessen 

(Langemar, 2008; Vetenskapsrådet, 2002).  

   Beträffande konfidentialiteten anonymiserades deltagarna helt, den exakta 

arbetsplatsen och respektive arbetsfunktion redogjordes av ovan anledning ej i detalj i 

uppsatsen. Deltagarnas individuella ålder och antal tjänsteår utelämnades och istället beskrevs 

endast deskriptiva data från deltagarna i form av medelvärden baserat på de nio deltagarnas 

referensvärden. Inget inspelat material användes då det ansågs utgöra en etisk risk för 

deltagarna. Vidare användes inte heller något tjänsterelaterat kommunikationsmedel såsom 
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intern e-post eller arbetstelefon då sådan information skulle kunna gå att eftersöka från 

arbetsgivaren. 

   Det etiska nyttjandekravet delgavs deltagarna där information framfördes om att 

intervjusvaren, som antecknades i studiesyfte, enbart läses av uppsatsförfattaren och 

kursansvariga för att därefter destrueras när studien var klar. Vidare redogjordes för 

uppsatsens syfte, frågeställning och att personlig information anonymiserats i rapporten av 

ovan anförda skäl (Langemar, 2008, Vetenskapsrådet, 2002). 

   Slutligen och efter genomförd intervju framfördes ett tack för deltagandet samt en 

möjlighet för samtliga deltagare att ta del av uppsatsen i sin helhet då den färdigställts. 

 

Resultat 

Sammanställning 

   Viktigt för den här uppsatsen har varit att beakta polisomorganisationens aspekter på 

arbetstagarna, men också omvänt arbetstagarnas upplevda engagemang inför, under och efter 

omorganisationsprocessen. Uppsatsens huvudsakliga syfte var därför att studera och 

explorativt beskriva hur poliserna i yttre tjänstgöring upplevde polisomorganisationen och 

dess eventuella konsekvenser på motivation, engagemang och arbetsmiljö. Vidare 

eftersträvades också att redogöra för polisernas upplevelser av huruvida 

polisomorganisationen uppnått dem stipulerade målsättningarna om en effektivare polis 

närmre medborgarna. 

   Materialet som presenteras i Tabell 2 nedan har bearbetats, kodats och sedan 

kategoriserats i en kronologisk tidsordning som utgick ifrån tidsperioden kort innan 

polisomorganisationen genomförande och där kategorin förutsättningar innehöll koder som 

beskrev polisernas upplevelser av förhållandena före och deras motivation och engagemang 

inför polisomorganisationen. Exempel på koder i denna kategori var roligt jobb, positiva 

förväntningar, enhetlig myndighet, effektivitetsvinster och medvetenhet inför syftet och målet 

med omorganisationen.  

   Därefter följde kategorin genomförandeprocessen där koder gestaltades av att 

deltagarna redogjorde sina upplevelser av själva genomförandet av polisomorganisationen. 

Koder som fanns i denna kategori var: avsaknad av transparens, informationsbrist, 

chefstillsättningsproblematik, ineffektivitet, inget förtroende för ledningen, rivalitet och 

resursbrist. 

   I kategorin polisens tillgänglighet presenterades koder som innehöll information om 
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hur poliserna uppfattade polisens stipulerade målsättningar; exempelvis ökad medborgerlig 

närhet och tillgänglighet, under och efter omorganisationen. Exempel på koder var långt ifrån 

medborgarna och polisen kommer ej fram i tid 

   Flertalet deltagare återkom till omorganisationens konsekvenser för arbetsgruppen 

vilket därför blev en egen kategori innehållande koder som sönderslagna arbetsgrupper och 

uppsägningar. 

   Minskad arbetstillfredsställelse var en kategori där koder som gestaltade polisernas 

personliga konsekvenser under och efter polisomorganisationens genomförande sorterades. 

Koderna var exempelvis sämre arbetsmiljö, känsla av rättsosäkerhet, stress, letar nytt jobb 

samt minskat engagemang och motivation. 

 

Tabell 2. Summering av identifierade huvudkategorier, underkategorier och koder som användes 

i studien för att beskriva och förklara deltagarnas upplevelser av polisomorganisationen. 

 

 

 

Huvudkategorier 

 

Underkategorier 

 

Kodning 

 

 

 

Förutsättningar 

 

 

 

 

Genomförandeprocessen 

 

 

 

 

 

Polisens tillgänglighet 

 

 

 

Konsekvenser för 

arbetsgruppen 

 

 

 

Minskad 

arbetstillfredsställelse 

 

 

 

Positiv inställning och 

förhoppningar, 

Yrkesstolthet 

 

 

 

 

 

 Organisation- och 

kommunikationsproblem, 

 Frånvaro av personals delaktighet 

 

 

 

Upplevelse av otillräcklighet, 

Underbemanning 

 

 

Strukturell 

organisationsproblematik, 

 Ökad arbetsbelastning 

 

 

Negativa personliga konsekvenser, 

Uppgivenhet 

 

Nationella utbildningar, 

Tjänstgöringsortsbyte, Välorganiserad och 

professionell organisation, IT-lösningar, 

Roligt jobb, Positiva förväntningar, Enhetlig 

myndighet, Effektivitetsvinster och 

medvetenhet inför syftet och målet med 

omorganisationen. 

Avsaknad av transparens, Forcerat 

genomförande, Informationsbrist, 

Chefstillsättningsproblematik, Ineffektivitet, 

Inget förtroende för ledningen, Misslyckat 

medarbetardrivet arbete, Ledningen lyssnar 

inte, Rivalitet mellan polisområden, 

Resursbrist.  

 

Långt ifrån medborgarna, Ambulerande 

anmälningsupptagning, Polisen kommer ej 

fram i tid. 

 

Systematiska organisationsproblem - 

specialgrupper läggs ner, Chefer flyttats och 

felplacerats, Svårt att prestera, Sönderslagna 

arbetsgrupper, Uppsägningar, Personalbrist, 

Ökade utredningsbalanser. 

Sämre arbetsmiljö, Dålig stämning, Känsla 

av rättsosäkerhet, Förlorad kamp mot 

brottsligheten, Stress, Letar nytt jobb, 

Minskat engagemang och motivation, Dålig 

löneutveckling, Sämre utredningsresultat. 
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Analys 

   Förutsättningar. Meyer och Hamilton (2013) redogjorde i sitt teoretiska ramverk för 

ett antal antecedentia som var av vikt för förutsättningarna att lyckas med en 

omorganisationsprocess. Forskarna belyste vikten av att medarbetarna var införstådda med 

syftet till omorganisationen och klarlade ett samband mellan arbetstagare som var positivt 

inställda inför organisationsförändringen och deras upplevelse av arbetstillfredsställelse under 

och efter genomförandeprocessen. Deltagarna i den här uppsatsen beskrev övergripande yrket 

polis med viss stolthet, en deltagare uppgav:  

 

Förväntningarna på yrket var mycket höga. Tanken att bidra till ett bättre samhälle 

och ökad trygghet för medborgarna var något som fick mig att känna oerhörd stolthet. 

 

Samtliga deltagare i uppsatsen var väl införstådda med syftet och målsättningen med polisens 

omorganisation. Alla deltagarna kunde också redogöra för dem tilltänkta effektivitetsvinsterna 

som en enhetlig, välorganiserad och professionell polismyndighet skulle innebära. En 

deltagare förklarade exempelvis:  

 

Det jag vet om omorganisationen inom polisen är att man gick från 21 myndigheter 

till 1 för att öka effektiviteten, öka kostnadseffektiviteten, flexibiliteten för att få 

bättre styrning i ledet med mera. Dessutom upplevde samhället polisen som 1 

myndigheten och inte 21. 

 

 En annan deltagare uppgav ett liknande svar och belyste även polismyndighetens stipulerade 

mål om en polisorganisation närmare medborgarna i samhället vilket indikerade att 

kommunikationen från ledningen beträffande de stipulerade omorganisationsmålen nått fram 

till arbetstagarna: 

 

Det skulle bli en myndighet istället för 21st myndigheter i Sverige. Polisen skulle se 

likadan ut i hela Sverige, under ett och samma tak i en myndighet. Det skulle bli färre 

chefsnivåer mellan rikspolischefen och fotfolket. Beslut skulle tas snabbare och det 

skulle bli en mer medarbetarstyrd myndighet och polisen skulle komma närmre 

medborgaren i Sverige. 

 

En tydlig röd tråd genom deltagarnas svar har varit högt ställda positiva förväntningar på 

omorganisationsutfallet. En deltagare redogjorde för ett minne han hade ifrån innan 

omorganisationen där cheferna uppgivit att organisationsförändringen skulle föra med sig en 

större tillgänglig personalresurs:  
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Det sades till exempel från flera höga chefer ’det kommer försvinna många mellan-

chefsroller och det innebär att det kommer finnas flera som får ta på sig uniformen 

igen och ut och köra igen’. Detta fick ju en att hoppades på att de skulle bli bättre 

folkat på personal i yttreverksamheten så man kunde komma. 

 

Andra deltagare hade mer konkreta förväntningar inför polisomorganisationen och beskrev 

exempelvis förhoppningar om bättre IT-lösningar samt möjlighet till enklare 

tjänstgöringsortsbyte: ”Jag tror att utbildningar i större utsträckningar kommer vara 

nationella, vilket underlättar om man skulle byta tjänstgöringsort”. 

  Analysslutsatsen är att informationsdelgivningen och kommunikationen beträffande 

syftet och målsättningen med omorganisationen initialt nått ut till arbetstagarna, men att 

informationen också i viss mån höjt förväntningarna inför omorganisationen och dess 

effektutfall. Meyer och Hamilton (2013) anger i sitt teoretiska ramverk ett antal 

processfaktorer som påverkar arbetstagarnas attityder och engagemang för 

organisationsförändringen och beskriver exempelvis kommunikation som en viktig indikator 

för utfallet av omorganisationen.  

  Genomförandeprocessen. Deltagarna återkom ofta till negativa beskrivningar av 

själva genomförandet av polisomorganisationen. Genomförandet upplevdes av majoriteten av 

deltagarna som oorganiserat och utan tydlig riktning. Flera deltagare återkom i liknande 

beskrivningar där avsaknaden av information och transparens varit en röd tråd genom 

deltagarnas personliga berättelser. Deltagarna upplevde avsaknaden av information, 

transparens och riktning som mycket frustrerande. Meyer och Hamilton (2013) belyste i sitt 

teoretiska ramverk ett flertal processuella faktorer som hade stor betydelse för hur 

arbetstagare kunde uppleva en omorganisation och dess påverkansfaktorer 

därtill. Forskarna framförde att arbetstagarnas subjektiva upplevelser av rättvisa, 

kommunikation och delaktighet i beslutsprocessen under genomförandefasen påverkade deras 

engagemang för omorganisationen. Flertalet av dessa processfaktorer som forskarna lyfter 

fram korrelerar med den bild som deltagarna i den här uppsatsen förmedlade i intervjuerna. 

En deltagare beskrev exempelvis sin personliga upplevelse av omorganisationen och dess 

genomförande enligt följande: 

 

Ett stort kaos. Kändes som en intressant tanke om att ha en myndighet i Sverige, men 

ett forcerat genomförande har bara skapat förvirring och frustration. Genomförandet 

känns som att bygga ett hus, det är svårt att hålla taket uppe om det inte finns en stabil 
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grund och väggar som håller upp taket. Dåligt med information sitt ner i båten och ta 

det lugnt, det kommer inom sin tid. 

Deltagarna återkom upprepade gånger till bristen på resurser och personal. Flertalet deltagare 

hade förhoppningar på att omorganisationen skulle leda till motsatta förhållanden att efter 

organisationsförändringen skulle resurser omfördelas till yttre tjänstgöring: 

Upplevelsen är att det saknas folk på alla delar av myndigheten. Oavsett vilken 

sektion det är så går folk på knäna, folk slutar och viktigt kompentens försvinner. 

 

En annan deltagare redogjorde för hur omorganisationen inte levt upp till de personliga 

förväntningarna om en mer flexibel arbetsgivare och en minskad rivalitet om personal och 

resurser mellan polisområdena i regionen. Beträffande förtroende för ledningen redogjorde 

Meyer och Hamilton (2013) för ett forskningssamband som visade att förtroende för 

arbetsledningen var en nyckelfaktor för att arbetstagarna skulle känna tillit och engagemang 

för organisationsförändringen. Enligt forskarna kunde avsaknad av förtroende för ledning och 

upplevelser av omöjlighet att som medarbetares påverka beslutsprocessen vara avgörande för 

huruvida organisationsförändringen lyckades eller inte:   

 

Man har inte tagit sig till information från erfarna kollegor och jag har inte upplevt att 

vi har haft något att säga till om. Jag upplever att genomförandekommittén och alla 

andra runtomkring sagt att dem ska ta till sig det som medarbetarna har önskat men så 

har det inte varit. Upplevelsen är att dem har pekat med hela handen och vi har inte 

kunnat säga till om något.   

Vid en annan intervju redogjorde en polis för sin bild av att en av målsättningarna med 

omorganisationen var att det skulle frigöra personalresurser till yttre tjänstgöring genom att 

flertalet mellanchefer skulle omplaceras och utrangeras till polisområdena. Deltagaren 

menade att det blivit tvärtom:   

Upplever även att det är fler som sitter med en chefsbefattning på diverse olika 

områden, detta gör ju att upplevelsen är att det skapats fler nivåer mellan högsta 

chefen och de arbetarna som är längst ifrån. 

   Polisens tillgänglighet. Polisens arbete ska enligt polismyndigheten (2016) utgå ifrån 

orden; engagerade, effektiva och tillgängliga. Beträffande tillgänglighet var det ett av 

huvudmotiven till omorganisationen där den uttalade målsättningen var att omorganisationen 

av polismyndigheten skulle leda till att polisen kom närmare medborgarna. Frågor ställdes 

därför till deltagarna som utgick specifikt ifrån deras upplevelser av polisens medborgerliga 
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tillgänglighet. Samtliga deltagare i uppsatsen kunde redogöra för konkreta händelser som gav 

en sammantagen bild av att polismyndigheten, enligt poliserna, kommit längre ifrån 

medborgarna efter omorganisationen. En deltagare beskrev exempelvis en känsla av 

otillräcklighet till följd av underbemanning: 

 

Jag har inte tid med vanliga medborgare. På grund av den ökade arbetsbördan har lett 

polisen längre ifrån medborgarna, det cheferna säger utåt stämmer inte. Vi är inte 

närmare medborgarna tvärtom vi är längre ifrån dem än vad vi var 

tidigare. Personalbristen gör att ärenden läggs ner bara för att sänka balansärenden 

utan att ta hänsyn till brottsoffer. 

 

Meyer och Hamilton (2013) beskrev hur arbetstagare som konfronterats av en 

organisationsförändring generellt kommer att ifrågasätta förändringens innebörd för dem ur 

ett individuellt perspektiv. I ovan redogörelse relaterade den intervjuade polisen till en 

upplevelse av ökad arbetsbelastning och hur det fått konsekvenser på polisens medborgerliga 

tillgänglighet. Hög arbetsbelastning över tid kan enligt forskning leda till en ovilja att stanna 

kvar inom yrket. Det finns också risk att en hög arbetsbörda får andra negativa konsekvenser 

såsom försämrad hälsa (Anell, 2015, Michel och Gonzales-Morales, 2013) Beträffande ökad 

arbetsbörda och omorganisationsutfallets effekter på arbetsgruppen menade Meyer och 

Hamilton att det var faktorer som påverkade arbetstagarens attityd och engagemang för 

organisationsförändringen som helhet. En annan deltagare reflekterade över polisens 

tillgänglighet: 

 

Närhet till medborgarna? Det är ett skämt. Vi är så långt ifrån medborgarna som 

möjligt just nu i min mening. Vi är få poliser just nu och väldigt få poliser i yttre 

tjänst nära medborgarna. Samtidigt så ligger rekordhöga högar med anmälningar som 

medborgarna har gjort som inte utreds. Det är inte bra, vi skall ha resurser till att 

hantera alla brott, stora som små. 

 

En deltagare menade att polisen i yttre tjänstgöring utförde ”ambullerande 

anmälningsupptagning” och uppgav att som polis i yttre tjänstgöring var det en konstant 

tidspress på samtliga initiala utredningsåtgärder på grund av underbemanning. Enbart det 

mest basala kopplat till den initiala förundersökningsprocessen hanns med enligt deltagaren. 

En annan deltagare hade en liknande beskrivning:  
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En normal arbetsdag för oss är att vi kör som galningar fram och tillbaka mellan 

ärenden och släcker dem värsta ’bränderna’. Det är inte helt onormalt om vi en dag 

inte alls har tid till att ta paus för att återhämta oss, vila och äta. 

 

Ytterligare deltagare redogjorde för liknande upplevelser av polisens brist på tillgänglighet 

och uppgav att polisen mycket sällan eller aldrig når fram till brottsoffer i tid, något som fick 

deltagaren att både uppleva skam och otillräcklighet som polis. Svaren sammantaget 

indikerade att poliserna upplevde att de inte kommit medborgarna närmare till följd av 

resursbrister inom polisen: 

 

I vår region lider vårt LC av en stor personalbrist vilket gör att polisen inte kan svara 

på 112 samtal i tid. Prio ettor för inkommande larmsamtal sopas under mattan för att 

det inte finns tillräckligt med personal ute för att hantera det. Det kan gå flera timmar 

innan en som har haft inbrott får hjälp av polisen. Jag skäms när jag kommer till 

någon som har väntat på mig i flera timmar för att få hjälp, jag har inga bra ursäkter. 

Polisen är till för att hjälpa, vi ska vara där och hjälpa dem som verkligen behöver 

hjälp och då ska vi vara där i tid och ha god tid på oss för att medborgaren ska känna 

sig trygg.  

 

   Konsekvenser på arbetsgruppen. Flertalet deltagare uppgav under intervjuerna att 

omorganisationen påverkat deras respektive arbetsgrupper på ett negativt sätt. Några deltagare 

pekade på systematiska organisationsproblem i form av att tidigare välfungerande 

specialgrupper nu lagts ner och personalen flyttats, mot sin vilja, till andra nystartade 

arbetsgrupper. En deltagare beskrev utfallet av omorganisationen såhär: 

 

Jag har inte fått vara på samma ställe mer än några månader, kommenderad fram och 

tillbaka. Detta är otroligt ineffektivt. Jag blir aldrig bra på någonting känns det som 

då jag ständigt får nya arbetsuppgifter. Vi har inte hunnit få någon struktur. Den tid vi 

har fått i gruppen har våra ordinarie gruppchefer varit kommenderade så vi har inte 

haft möjlighet till att göra förändringar i vårt arbetssätt.  

 

Samtliga deltagare redogjorde för upplevelser av att omorganisationen fört med sig en ökad 

arbetsbelastning. Deltagarna kunde i flera fall redogöra för kollegor i arbetsgruppen som på 

grund av omorganisationen valt att byta tjänst, tagit tjänstledigt eller i något fall lämnat in sin 

avskedsansökan. Avskedsansökningar kan enligt forskning ses som en särskilt klar indikator på 

bristande arbetstillfredsställelse, ett annat mått på upplevd arbetstillfredsställelse var 

arbetstagarens inflytande över den egna arbetssituationen, så kallat medarbetardrivet 

utvecklingsarbete (Noblet et al., 2009). En deltagare berättade om sin upplevelse av 

medarbetardrivet utvecklingsarbete såhär: 
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Det är framförallt den allmänt negativa stämning som råder som påverkar mig 

negativt. Vi lyfter upp förbättringsförslag på arbetsplatsträffar men ingenting görs. 

Motivationen är betydligt sämre än vad den var innan denna stora process startades. 

 

Den negativa stämning som deltagaren uppgav verkade överensstämma med bilden som 

övriga intervjuade poliser upplevde och relaterade till som en konsekvens av 

omorganisationen. En polis konkretiserade till en specifik tidpunkt under omorganisationen 

då stämningen upplevdes ha blivit sämre: 

  

Efter omorganisationen och speciellt efter ’nyläge 2’ när dem olika 

lokalpolisområdena slogs ihop eller delades upplevde många kollegor inklusive mig 

att det blev sämre och började fly från grupperna, vilket ledde till personalbrist och 

ökad arbetsbörda. 

 

Meyer och Hamilton (2013) redogjorde för att det fanns klara samband mellan negativt 

engagemang för en omorganisation och intentioner att lämna arbetet. Flera deltagare berättade 

exempelvis hur kollegor sökte sig ifrån polisen till följd av konsekvenserna från 

polisomorganisationen, redogörelserna överensstämde med i uppsatsen relaterade påstående 

från polisförbundet om att tre poliser om dagen lämnar polisyrket. Enligt Meyer och 

Hamiltons teori (2013) skulle dessa avhopp kunna förklaras av ett antal tidigare redogjorda 

påverkansfaktorer. En spekulativ förklaring till polisernas avhopp, baserat på polisdeltagarnas 

intervjusvar, skulle kunna vara upplevelserna av arbetsmiljöförsämringar i form av oklara och 

dåligt förankrade beslut som påverkat berörda polisers arbetsplatser negativt, men också att 

poliserna tappat tilltron till polisomorganisationen som helhet samt det förtroende och den 

tillit som arbetsledningen tidigare åtnjutits från arbetstagarna. Många deltagare återkom också 

till uppfattningar om en orättvis lönebildning. Sammantaget uppgav samtliga deltagare att 

avsaknaden av transparens och delaktighet under förändringsprocessen varit ett 

återkommande och stort arbetsmiljöproblem. Vissa deltagare upplevde också att cheferna fått 

ökade befogenheter att omlokalisera personalen och placera personalresurs på olika nya 

funktioner där läget var mest kritiskt för stunden till bekostnad av kärnverksamheten och utan 

arbetstagarnas delaktighet i beslutsprocessen. En deltagare redogjorde för hur ledarskapet fått 

konsekvenser på ett flertal sektioner då poliser omplacerats: 

 

Jag upplever att det är mycket lättare för cheferna att slänga runt medarbetarna för att 

täcka till på ställen som ’blöder mest’ istället för att kanske nyanställa. Därför drivs 
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verksamheten på samtliga områden på säkerhetsnivå. Jag kan inte komma på någon 

grupp eller sektion eller område som har tillräckligt med personal för att klara av sina 

arbetsuppgifter utan att kvaliteten behöver lida. Jag upplever att vi springer fram och 

tillbaka för att släcka dem värsta bränderna det som pyr låter vi vara för att vi har inte 

nog med personal eller tid för ta hand om det.   

 

    Minskad arbetstillfredsställelse. Inledningsvis i den här uppsatsen redogjordes för 

forskning som indikerade vikten av att poliser förblev motiverade och engagerade i sin 

yrkesutövning. Holgersson (2005) visade exempelvis med sin avhandling att polisers 

motivation korrelerade med deras arbetsprestation. En deltagare uppgav en uppgivenhet och 

berättade följande beträffande sin motivation: 

 

Jag känner inte längre den motivation och saknar den drivkraft som jag hade när jag 

började som polis. Mycket beror på att stämningen runt omkring mig är så otroligt 

negativ. Återigen fattas beslut som inte känns genomtänkta. Någon chef tycker att det 

är viktigare att höja priset på frukosten, som kan köpas på stationen, med 100% än att 

lyssna på personalen och fatta beslut som faktiskt skulle påverka myndigheten 

positivt. 

 

Inom polismyndigheten i Sverige visade Anell (2015) att arbetsmiljön inom polismyndigheten 

kunde påverka polisernas arbetstillfredsställelse mer än andra urvalskriterier. Holgersson 

(2005) visade med sin studie att svenska polisers arbetsprestation korrelerar med deras 

motivation. En annan deltagare beskrev negativa personliga konsekvenser av 

omorganisationen: 

 

Som polis har den påverkat mig väldigt negativt då jag ständigt har blivit 

kommenderad till olika positioner på kort varsel. Jag har inte vetat vart jag skall vara, 

i vilken roll och inte ens vetat om jag skall jobba skift eller dagtid. Det har påverkat 

min planering för mitt liv i övrigt och min roll som polis genom att jag har gått från 

skiftarbete till att helt plötsligt jobba dagtid som har gjort mig trött och oengagerad. 

 

Samtliga deltagare uttryckte att arbetsmiljön försämrats efter verkställandet av 

omorganisationen.  I intervjuerna redogjorde deltagarna, oftast i negativa ordalag, upplevelser 

kopplat till omorganisationen. Flera deltagare uppgav negativa personliga konsekvenser på 

grund av omorganisationen och en deltagare underströk i intervjun att han nu som en direkt 

konsekvens av omorganisationen aktivt letade efter en ny arbetsplats utanför 

polismyndigheten: 

 

Alla chefer har bytts ut trots att det fungerade bra innan, allt har tagit mycket tid och 
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ingen har haft några svar på några frågor. Det hänger saker i luften som ingen kan 

svara på och jag upplever det som att vi dag för dag förlorar kampen mot alla brott 

som begås. Rent personligt så har omorganisationen fått mig att söka jobb utanför 

polismyndigheten.  

 

 

Diskussion 

Sammantaget gav dessa redogörelser och tillhörande analyskodning en bild av ett minskat 

engagemang och arbetstillfredsställelse bland poliserna. En framgångsfaktor för en effektiv 

och välfungerande polis är enligt den redogjorda forskningen en organisation gestaltad av 

goda arbetsförhållanden, hög arbetstillfredsställelse samt rimlig arbetsbelastning och 

medarbetardrivet utvecklingsarbete. Resultaten i den här uppsatsen har varit delvis 

nedslående. Polisomorganisationen har dels kostat mycket samhällsresurser och fått negativa 

konsekvenser för stabiliteten i polisorganisationen och enligt deltagarnas upplevelser påverkat 

flertalet poliser negativt med destruktiva konsekvenser på välfungerande arbetsgrupper som 

slagits sönder, kompetenta chefer som omplacerats och poliser som bytt tjänst och lämnat in 

avskedsansökningar. Polisernas upplevelser var också att polisen blivit mindre tillgänglig för 

allmänheten och att de nystartade arbetsgrupperna var sämre fungerande än tidigare 

organisationsgrupper.  

   Omfattningen av antalet poliser som lämnade polismyndigheten samt kraften i den 

kritik som framfördes av deltagarna gentemot polisledningen var mycket hård och även något 

oväntad. Ett annat oväntat fynd i studien var att uppsatsens resultat avvek från tidigare 

forskning (Meyer och Hamilton, 2013) som indikerat att individer som är positivt inställda till 

en organisationsförändring ofta hyser ett ökat stöd för organisationsförändringens 

konsekvenser och fogar sig därefter. I uppsatsen gav majoriteten av deltagarna uttryck för 

positiva förväntningar och ett engagemang inför polisomorganisationen. Deltagarna var 

hoppfulla inför kommande förbättringar och beskrev en tilltro till att förändringen skulle 

förenkla och effektivisera polisarbetet. Efter polisomorganisationens genomförande var 

samtliga deltagare, något oväntat, negativt inställda till genomförandeprocessen, men 

framförallt till utfallet och de upplevda konsekvenserna av polisreformen. Anförd forskning i 

uppsatsen har visat att genomförandet av en lyckad omorganisation krävde att utförarna vid 

själva genomförandet förblev engagerade genom hela förändringsprocessen (Meyer och 

Hamilton, 2013).  

   Flertalet deltagare uppgav i intervjuerna att de inte kände sig delaktiga och att 

arbetsledningen inte lyssnade då de framförde synpunkter eller kritik till framlagda beslut. 



24 

 

Gonzales-Morales (2013) pekade på att kommunikation och delaktighet minimerar 

förändringsprocessens negativa konsekvenser på hälsan i form av upplevd stress. Gonzales-

Morales menade också att ledarskapet och arbetsledningens beteende på arbetsplatsen är en 

viktig indikator för arbetstagarnas stressuppskattning. Samtidigt är uppskattningen av stress 

individuell, vad som påverkar en arbetstagare negativt berör kanske inte en annan. En annan 

nyckelindikator för en lyckad omorganisation och som genomgående framförts i uppsatsen är 

arbetstagarnas engagemang. Meyer och Hamilton (2013) redogjorde framförallt för vikten av 

arbetstagarens affektiva commitment till organisationsförändring och de positiva effekterna 

och resultatet av ett sådant commitment kunde få på upplevd arbetstillfredsställelse. Fynden 

sammanfattades av forskningskollegorna såhär: 

 

One can have a great strategy, a cutting-edge technology, a breathtakingly impressive 

organizing structure, and a wonderfully efficient design of job and tasks. However, 

people must be ’commited’ to make the strategy, technology, structure, and job 

design work. Without commitment in the change process and in everyday work 

activities, nothing happens. (Woodman & Bartunek, 2013, s. 310)     

 

  Metoddiskussion. Upplevelser är till naturen mångfacetterade och inbegriper inte 

någon objektiv sanning varför valet av den kvalitativa forskningsmetoden med fördel kunde 

användas explorativt för att besvara uppsatsens frågeställningar beträffande det relativt 

okända fenomen som i det här fallet gällde polisernas engagemang för samt egna upplevelser 

av polisomorganisationen. Av den anledningen var det också svårt att formulera relevanta 

enkätfrågor kring forskningsområdet som sedan kunde besvaras och ge kvantifierbar 

information. Kvalitativa studier omfattas också ofta av endast ett fåtal deltagare, i den här 

uppsatsen nio, men söker i gengäld undersöka dessa desto djupare - ”the less is more” 

(McCracken, 1988). 

   Beträffande yttre validitet och uppsatsens överförbarhet eller tillämpning i en vidare 

kontext är studien begränsad dels av metodval och av ett det nämnda låga deltagarantalet. Det 

kan argumenteras att den här uppsatsens resultat visat sig vara överensstämmande med den 

problembeskrivning som tidigare och nyligen förmedlats av polisforskare som redogjort för 

polisens omorganisation (Björk, 2016). Uppsatsens resultat överensstämmer också med 

polisförbundets upprepade mätningar och pågående iakttagelser och redogörelser av en 

pågående poliskris. Deltagarnas upplevelser får också stöd från samtida nyhetsinslag och av 

rättsvetare som pekar på den problembild som redogjorts för i uppsatsen. Sammantaget ger 

dessa respektive källor en grund för att kunna påstå att uppsatsens reliabilitet kan anses vara 
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god. 

   Kvalitativ forskning har enligt Bryman och Nilsson (2011) kritiserats för att vara allt 

för subjektiv och impressionistisk. Vidare framförs också kritik gentemot metodens 

osystematiska tillvägagångssätt gestaltat av att forskarens egen uppfattning kan komma att 

prägla forskningen vilket i den här uppsatsen tidigare problematiserats då författaren har en 

polisiär bakgrund. För att hantera eventuellt bias har författaren till den här uppsatsen försökt 

hålla hög medvetenhet under hela studieprocessen i enlighet med Allwood och Erikssons 

(1999) forskning där forskarna redogjort för att förförståelsen och forskarens naturliga 

inställning till fenomenet bör brytas då forskarens slutsatser undermedvetet kan ha grumlats 

av förutfattade meningar på basis av tidigare erfarenhet. Enligt Bryman och Bell (2013) är det 

också problematiskt, ofta helt omöjligt, att generalisera kvalitativ forskning utanför den miljö 

där den producerats. Den här uppsatsen gör dock inte något anspråk på att vara direkt 

generaliserbar då syftet, som tidigare beskrivet, har varit att redogöra poliserna i yttre tjänsts 

upplevelser av polisomorganisationen. Vidare kan också begreppen validitet och reliabilitet 

diskuteras mer ingående då dessa inom kvantitativ forskning kortfattat innebär att forskningen 

mäter det den är tänkt att mäta samt också reproducerbarheten av den utförda forskningen. 

Den här uppsatsen utgår ifrån en kvalitativ ansats vilket delvis innebär att validitet och 

reliabiliteten måste värderas på ett annorlunda sätt gentemot en kvantitativ studie. Generellt i 

studier med kvalitativ inriktning handlar validitet och reliabilitet om huruvida 

datainsamlingen och dess bearbetning skett på ett systematiskt och hederligt sätt (Malterud, 

2009). Uppsatsens interna validitet handlar dels om en kommunikativ validitet gestaltat av 

förförståelsen för ämnet, beskrivning av datainsamlingen, en detaljerad redogörelse av urvalet 

samt tillvägagångssätt vid analysprocessen av datamaterialet (Malterud, 2009).  

   Intervjuerna i den här uppsatsen spelades inte in efter invändning från handledaren 

och av skälet att frågeställningarna berörde deltagarnas arbetsgivare och att viss risk fanns att 

arbetsgivaren kunde identifiera deltagarna och följaktligen leda till negativa personliga 

konsekvenser. Repstad (1999) skriver om fördelar respektive nackdelar med att spela in en 

intervju på band. Enligt Repstad kan intervjuaren om situationen omöjliggör det anteckna 

istället för att spela in intervjun. Exempel på sådana situationer kan vara likt i uppsatsen 

beskriven, men också om medgivande från deltagaren saknas till inspelningen. Att anteckna 

kräver mer av intervjuaren och vissa nackdelar uppstår i form av att det icke-verbala beteendet 

kan bli svårt att observera och notera. För att hantera sådana nackdelar och för att få bättre 

citat använde jag mig av klarifiering och lät deltagarna få ta del av de antecknade citaten och 
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godkänna att jag uppfattat dem korrekt, på så vis blev citaten utförligare och deltagarna fick 

en möjlighet att förtydliga sig, därmed hanterades även nackdelarna i form av eventuellt 

missat icke-verbalt beteende. Till viss del användes även källtriangulering vid urvalet av 

deltagare då både spanare, områdespoliser och ingripandepoliser intervjuades för att besvara 

frågeställningarna och för att få en större urvalsbredd av poliser i yttre tjänstgöring. Uppsatsen 

hade dock kunnat använda sig av observatörstriangulering, genom att exempelvis ha en 

medförfattare med bakgrund utanför polismyndigheten som med säkerhet kunde motverkat 

risken för eventuellt bias. Vidare kunde teoritriangulering använts i något större omfattning 

för att analysera det insamlade materialet utifrån flera olika paradigm.  

   Slutligen har valet av den kvalitativa metoden varit avgörande för att kunna skapa den 

fördjupade förståelsen för fenomenet som gestaltats av polisernas beskrivningar av 

polisomorganisationen. Tillämpningen av den kvalitativa forskningsstrategin har också varit 

avhängigt frågeställningarna i uppsatsen då frågeställningarna utgick ifrån polisernas 

subjektiva upplevelser och därmed redovisades dessa lämpligast med ord och citat. 

   För att erhålla mer information om polisomorganisationen hade en utvidgad och större 

studie med poliser i yttre tjänstgöring kunnat genomföras. En sådan studie skulle kunna mäta 

polisernas motivation och engagemang efter genomförandet av polisomorganisationen och 

relatera ett sådant effektmått till arbetsprestation i form av exempelvis lagföring och 

utredningsresultat innan och efter omorganisationen. En sådan rapport skulle kunna förse 

berörda beslutsfattare och riksdagspolitiker med relevanta data och information för att 

implicit öka förståelsen för polisens omorganisation och explicit förståelsen för hur relationen 

mellan polisiär arbetsledning och dess tillhörande personal ter sig i förhållande till 

arbetsprestation.  Ett sådant vetenskapligt projekt hade varit relevant, önskvärt och viktigt ur 

ett medborgerligt trygghetsperspektiv. 
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Appendix 

 

Intervjuguide  

 

Inledning: Genomgång av studien, frågeställning, etiska aspekter och syftet  

- Vill du berätta lite om dig själv (Ålder etc.) ?  

- Hur länge har du arbetat som polis (Arbetsort, arbetsfunktion)?  

- Vill du berätta lite om ditt arbete?  

- Hade du några förväntningar på polisyrket under utbildningen?  

- Stämmer de förväntningarna överens med ditt arbete idag?  

 

Tema: Omorganisationen inom polisen  

- Berätta vad du vet om omorganisationen inom polisen (syfte och mål etc.)?  

- Hur upplever du personligen omorganisationen?  

- Hur har omorganisationen påverkat dig i din yrkesroll som polis?  

- Kan du nämna något positivt med omorganisationen?  

- Kan du nämna något negativt?  

- Hur upplever du att din roll som polis har påverkats med tanke på närhet till 

medborgarna i samhället?  

- Upplever du någon skillnad beträffande din arbetsmoral och motivation nu jämfört med 

innan omorganisationen startades?  

- Hur upplever du att din arbetsplats har påverkats ur ett effektivitetsperspektiv?  

- Har du vid något tillfälle framfört synpunkter på omorganisationen till din arbetsgivare 

(så kallat medarbetardrivet arbete)?  

- Upplever du att arbetsgivaren lyssnar på dig om du framför synpunkter på 

omorganisationen? 

- Hur tillfredsställd är du med polismyndigheten som arbetsgivare?  

 

Avslutning  

- Har du några avslutande frågor, något du vill tillägga?  

 

Tack för att du ställde upp! 


