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1. Inledning 

Detta kapitel introducerar uppsatsens ämne som består av motstånd, ledarskap och 

kommunikation under en förändringsprocess. Kapi tlet behandlar även en 

problemdiskussion som jag anser vara relevant för ämnet. Sedan avslutas detta avsnitt 

med uppsatsens syfte och frågeställning.  

Under 1950 – talet började organisationsforskare utveckla begreppen motstånd och konflikt 

inom organisationer (Collinson & Ackroyd, 2005). Många av dessa studier använde Frederick 

Taylors teori från 1911, Scientific Management1, som utgångspunkt (Huzell, 2005). Teorin 

beskrev att medarbetare inte arbetade på sådant sätt som ledningen krävde och när ledningen 

försökte förändra arbetssättet då mötte de ett stort motstånd (Bruzelius & Skärvad, 2011). 

Motstånd ansågs då som besvärligt och hinder för organisationsförändring, sådana 

medarbetare som skapade negativa reaktioner försökte ledningen att bli av med (Ahrenfelt, 

2013).  

I dagsläget har begreppet motstånd utvecklats och studerats i flera forskningsområden, vilket 

leder till att begreppet är mer komplicerat och invecklat än tidigare (Huzell, 2005; Raby, 

2005). Enligt Huzell (2005) är motstånd medarbetares handling när de är missnöjda eller när 

de inte gör det de ska, alltså handlingar som betraktas som motstridiga ur ett 

managementperspektiv. Bruzelius och Skärvad (2011) menar att motstånd kan bli både 

värdefulla (positiva) och problematiska (negativa) för organisationen. Vid en förändring inom 

organisationer tillkommer alltid något slag av motstånd, även om det bara är en skepticism 

(Ahrenfelt, 2013; Bruzelius & Skärvad, 2011). Dessa motstånd kan vara en viktig drivkraft 

och något som organisationen bör ta hänsyn till, detta för att motstånd visar på en 

medvetenhet om förändringen, vilket kan bidra med förbättringsförslag och kreativa idéer hos 

medarbetare (Ahrenfelt, 2001).  

Förståelse för och hantering av förändring har idag, enligt Alvesson och Sveningsson (2008), 

utvecklats till en hel industri, där konsulter, medier, litteratur och managementteorier talar för 

att förändring är något, som idag är nödvändigt. Enligt Jones (2013) är förändring en löpande 

process, där en organisation ständigt skapar en strategi för ett framtida stadium. En 

                                                 
1 En organisationsteori som baseras på metod- och tidsstudier av industriarbetare. Teorin går ut på att 

arbetarna ska jobba i en funktionell arbetsorganisation, arbeta enligt vetenskapliga metoder och specialisera 

inom det området man arbetar. Sedan ska de även arbeta enligt individuellt ackordslönesystem. (Taylor, 

2007; Nationalencyklopedin, 2016a; Bruzelius & Skärvad, 2011)     
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organisation måste ständigt kunna förändras för att anpassa sig till sin föränderliga omgivning 

och för att kunna överleva i en konkurrensutsatt marknad (Pettigrew, 1987). Återigen, 

förändringar möter nästan alltid något slag av motstånd oavsett förändringens omfattning 

(Ahrenfelt, 2013; Bruzelius & Skärvad, 2011). Negativt motstånd är ett vanligt problem, som 

är nästintill omöjligt att bortse ifrån och kan påverka resultatet av förändringen (Shenhar, 

2001; Alvesson & Sveningsson, 2008).  

“If you want to make enemies, try to change something” 

   (Woodrow Wilson, före detta USA:s president) 

Motstånd vid förändring är oundvikligt, därmed måste varje organisation ha en plan att 

hantera dessa (Ekstam, 2005). Teorierna, som skrivits av de klassiska organisationsforskarna 

Taylor (Scientific Management), Roethlishberger och Dickson (Hawthorne experiment2), 

visade att negativa motstånd kan undvikas med hjälp av ett gott ledarskap (Huzell, 2005). Att 

arbeta med reaktioner, som tillkommer i samband med förändringar, är en av chefens 

viktigaste arbetsuppgifter (Ekstam, 2005; Bruzelius & Skärvad, 2011). Det är viktigt att 

organisationsledningen är involverad och engagerad i förändringsprocessen och är medveten 

om kritik och funderingar som tillkommer och på bästa sätt försöker hantera denna kritik och 

medarbetarnas ifrågasättande (Greiner, 1972; Ahrenfelt, 2013; Ekstam, 2005). En effektiv och 

engagerad förändringsledare är en viktig källa för att en förändring ska ha större chans att 

lyckas, det vill säga uppnå det uppsatta resultatet (Moran & Brightman, 2000).  

Ledarskapet har en stark koppling till kommunikation (Ekstam, 2005). En god 

kommunikation under en förändringsprocess leder till engagerade och förstående 

medarbetare, som i sin tur leder till en lyckad förändring (Daly, Teague, & Kitchen, 2003). 

Det är viktigt att ledningen kan kommunicera ut till sina medarbetare för att öka deras 

engagemang och förtroende för förändringen (Kitchen & Daly, 2002). Grunig (1992) påstår 

att kommunikation är den avgörande faktorn för en lyckad förändring. Ledningen måste 

spendera tid på att skapa en god kommunikation, i annat fall kan medarbetare känna sig inte 

delaktiga och därmed kan motståndet mot förändring öka (Ekstam, 2005).  

                                                 
2 En undersökning som leddes av Elton Mayo, australiensisk-amerikansk psykolog och 

organisationsakademiker under 1900-talet. Undersökningen upptäckte att medarbetares sociala tillvaro har 

påverkan på produktiviteten. Denna upptäckt var grunden till en organisationsteori, Human Relations. 

(Nationalencyklopedin, 2016b; Bruzelius & Skärvad, 2011) 
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Begreppen ledarskap och kommunikation är två stora forskningsämnen och liksom begreppet 

motstånd, är de komplicerade och har forskats om i olika avseende (Bruzelius & Skärvad, 

2011; Nilsson & Waldemarson, 2007). Det är viktigt att ta hänsyn till att ledarskap har olika 

betydelser beroende på vilken omgivning du befinner dig i (Bass & Bass, 2008). I och med att 

jag studerar organisation och management väljer jag att utgå från definitionen: Ett ledarskap 

innebär att samordning och styrning är viktigaste uppgiften för en organisations ledare 

(Bruzelius & Skärvad, 2011). Kommunikation i sin tur definieras som en 

informationsöverföring mellan två eller fler parter som består av både mottagare och sändare, 

alltså en tvåvägsprocess (Nilsson & Waldemarson, 2007; Nationalencyklopedin, 2016). 

Kommunikation i ett organisatoriskt sammanhang kan delas upp i två kategorier; intern och 

extern. Extern kommunikation är kommunikationen där organisationer kommunicerar med 

externa aktörer (Saunders, 1999). Med intern kommunikation menas informationsöverföring 

mellan olika individer inom en och samma organisation (Mishra, Boynton, & Mishra, 2014). 

I detta arbete har jag valt att följa Huzells (2005) definition som framställer motstånd som 

missnöje bland medarbetare och handlingar som betraktas som motstridiga ur ett 

managementperspektiv. Vidare har jag valt att fokusera på ledarskap under en förändring samt 

den interna kommunikationen mellan ledning (ingår även chefer) och medarbetare under en 

förändringsprocess. I nästa avsnitt kommer jag att belysa samt diskutera hur problem kring 

ledarskap och kommunikation kan leda till motstånd vid en förändring.   

1.1. Problemformulering 

Organisatoriska förändringar är väl utvecklat och studerat i många år (Brightman & Moran, 

2001). Teorier om en lyckad förändring, det vill säga uppnå det uppsatta förändringsmålet, 

samt hur motstånd vid en förändring bör hanteras är studerat i tusentals böcker och 

forskningsartiklar (Ahrenfelt, 2013). Eftersom fenomenet om en lyckad förändring är väl 

utvecklat och studerat i flera, år så bör de flesta förändringar lyckas och vara framgångsrika. 

Dock kan majoriteten av förändringsarbete tolkas som något motsägelsefullt, eftersom de 

flesta av förändringarna misslyckas (Gareis, 2010; Senge, o.a., 1999; Beer & Nohria, 2000). 

Att en förändring misslyckas beror på flera faktorer. Bristande ledarskap och kommunikation 

mellan ledning och medarbetare har bevisats vara två av faktorerna (Gill, 2010), ändå påvisar 

studier (Kotter, 1996) att dessa två faktorer bortses av ledningen vid en 

organisationsförändring.  
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Enligt en undersökning gjord av American Management Association (AMA) baserad på 259 

företagsägare i 500 förmögna företag, visar det sig att 92 % anser att ledarskap är den 

viktigaste faktorn till en lyckad förändring. Sedan följer organisationens värdering på andra 

plats med 84 % och tredje plats består av kommunikation med 75 %. Teambuilding och 

utbildning samt träning kommer på fjärde respektive femte plats, 69 % och 64 %. (Gill, 2010 

refererar till American Management Association, 1994)  

Enligt American Management Association (1994, i Gill, 2010) är ledarskapet viktigast vid en 

förändring. Kotter (1996) menar att många organisationer under en förändringsprocess 

tillsätter för många chefer, som förlitar sig enbart på sina auktoriteter och deras primära 

arbetsuppgift är att minimera risker, som kan tillkomma vid förändringen. Samtidigt säger 

Kavanagh och Ashkanasy (2006) att chefers viktigaste arbetsuppgift bör vara att informera 

och förmedla budskapet om förändring och dess konsekvenser. Enligt Ortiz (2009) ska 

ledningen försöka förankra en förändring hos medarbetare genom att bemöta deras 

funderingar och på bästa sätt hantera dem. I praktiken väljer dock många chefer att undvika 

kritik och frågor, så fort reaktionerna visar på ett motstånd. På detta sätt har det skapats en 

grund till att medarbetare känner sig missnöjda och ser förändring som ett hot, vilket leder 

vidare till negativt motstånd. (Ortiz, 2009) Motstånd till förändring uppstår även när 

medarbetare och ledningen har olika uppfattningar kring syfte och syn på en förändring 

(Ortiz, 2009). Det är då kommunikationen tillträder. Återigen, att skapa engagemang och 

förståelse för en förändring ska ske via kommunikation (Daly, Teague, & Kitchen, 2003).  

Jag har även identifierat ett annat problem med hur resurser prioriteras och planeras i en 

förändring. Papke-Shields & Beise och Quan (2010) visar i sin studie att det i första hand 

läggs fokus på tidsram, förändringens omfattning och kostnader. Därefter prioriteras HR 

(Human Resources) och de involverade intressenterna till förändringen. Minst fokus får 

faktorerna kommunikation och förändringens kvalitet. I många organisationer är de anställda 

skeptiska till en kommande förändring, vilket till stor del beror på att förändringsledningen är 

ouppmärksam på de mänskliga faktorerna, det vill säga att kommunikationen inför en 

förändring brister (Kotter & Cohen 2012; Self, Armenakis, & Shraeder, 2007).  

Vidare nämner Papke-Shields, Beise, och Quan (2010) att prioriteringen inför en förändring 

behöver vara tvärtom, då både kvaliteten och kommunikationen kring en förändring torde 

vara lika viktiga. Det handlar om att informera och motivera sina anställda inför, under och 

efter en förändring och Grieves (2010) anser att det finns ett problem kring kommunikation 
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inom organisationen och hur de anställda motiveras inför, under och efter förändringen och 

det är just dessa faktorer, som hamnar i skymundan och hindras av den begränsade tiden, 

omfattningen av och kostnader kring förändringen. Att inte förankra och kommunicera sina 

förändringsplaner bland medarbetare kan leda till minskat förtroende och brist på motivation 

och detta kan då bidra till ett negativt motstånd. (Engwall 2003; Lundin & Söderholm 1995; 

Papke-Shields, Baies & Quan 2010).  

Jag har genom media uppmärksammat ett förändringsarbete, som under 2012 – 2015 pågick 

inom Polisen med syfte att bilda en ny, mer enhetlig och effektivare Polismyndighet, benämnt 

Polissamordningen (se mer info under kap. 2). Två undersökningar från Polisförbundet visar 

på att förändringen inte uppnått sitt syfte, som var att bli en mer effektiv och enhetlig 

Polismyndighet, samtidigt som det resulterat i ett stort missnöje bland medarbetare (TNS Sifo, 

2014; Polisförbundet, 2016). Denna förändring har fått en enorm uppmärksamhet, då 

medarbetare och polisforskare anser att förändringen har gjort Polisen till en sämre 

organisation.  

Med förändringsarbetet inom Polisen som exempel vill jag undersöka hur detta motstånd visar 

sig hos personalen och hur ledarskap och kommunikation hanteras vid förändringen. Nedan 

följer en närmare förklaring på uppsatsens syfte och jag avslutar sedan med min frågeställning 

för uppsatsen.  

1.2. Syfte 

Jag, som författare, vill med denna fallstudie studera begreppet motstånd, hur detta uppstår i 

samband med en organisationsförändring. Jag vill även belysa anknytningar mellan faktorer; 

ledarskap och kommunikation, i detta motstånd.   

1.3. Frågeställning 

Utifrån ovanstående bakgrund, problemformulering samt syfte har följande frågeställning 

utformats:  

 Hur motstånd kan komma till uttryck i samband med en organisationsförändring?  

 På vilket sätt påverkar faktorer; ledarskap och kommunikation, ett motstånd mot en 

organisatorisk förändring?   
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2. Polissamordningen 

Detta avsnitt presenterar Polissamordningens bakgrund, syfte  och utfall.   

2008 skedde någonting som skakade om och berörde Sverige, då försvinnandet av tioåriga 

Engla Höglund fick en enorm medial uppmärksamhet (Sveriges Radio, 2012). När hon senare 

hittades död och det uppdagades att mördaren, Anders Eklund, kunde ha gripits redan 2000 då 

hans DNA matchade det, som fanns vid det ouppklarade mordet på Pernilla Hellgren, så fick 

polisen ta konsekvenserna av sitt misstag (Sveriges Radio, 2012). Faktum är att Eklund fanns 

med i utredningsarbetet på Pernilla-mordet, men dessa uppgifter kom bort. Engla Höglunds 

mord var följden av en ineffektiv utredning, brist på uppföljningsrutiner och länsgränser, som 

satte hinder för utredningsarbetet, vilket medförde att Polisen fick utstå en hel del kritik 

(Sveriges radio, 2012; SVT Nyheter, 2010). Före detta Rikspolischefen, Bengt Svenson, tog 

kritiken på allvar och lovade förbättringar samt förändringar inom Polisen (Svt Nyheter, 

2010). Dessa händelser för åtta år sedan sägs vara en av många orsaker till Polisens 

omorganisering (Sveriges Radio, 2012).  

 

Den nya polismyndigheten är det resultat, som kommit ur en av Sveriges största 

omorganiseringar någonsin och polisens största sedan förstatligandet på 1960-talet 

(Polissamordningen, 2012; Agenda, 2016). Detta är ett exempel på en förändring och tillika 

det fall, som jag studerat i denna uppsats. Nedan följer en beskrivning av förändringsarbetet. 

Polisen huvudsakliga arbetsuppgifter är att minska kriminalitet, upprätthålla lagen samt öka 

säkerheten i samhället. Polisen ska även bekämpa, utreda och förebygga brott. Förutom 

huvuduppdraget ingår det även att försvara demokratin och yttrandefriheten i Sverige 

(Polisen, 2016a). Under december 2012 godkände regeringen den omorganisering, som skulle 

bli ett av Sveriges största förändringsarbeten (By & Dragic, 2015; polismyndigheten, 2013; 

Björk, 2016). Förändringsarbetet, som går under namnet Polissamordningen, började gälla 1 

januari 2015 och det handlade om en sammanslagning av polisens myndigheter i landet, 

Rikspolisstyrelsen och statens kriminaltekniska laboratorium till en stor myndighet, vilken 

benämns som Polismyndigheten (Polissamordningen, 2012; Regeringskansliet, 2015). Efter 

den nya reformen övergick SÄPO (Säkerhetspolisen) till en fristående organisation. Enligt en 

rapport (2015) från Polissamordningen ansågs de gamla läns- och myndighetsgränserna 

försvåra polisarbetet, då både kriminaliteten och omgivningen snabbt förändrar sig, vilket i 

sin tur ökar behovet av flexibilitet, förstärkning av lokal närvaro samt en mer enhetlig polis. 
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Genom att ha en stor myndighet med en central ledning där beslut tas för hela landet, hoppas 

man överkomma de gränser som tidigare har försvårat polisarbetet Dessa aspekter utgör 

tillsammans grunden för en omorganisering av polismyndigheten (Polissamordningen, 2012).  

Denna omstrukturering innebär, att den nya polismyndigheten tar över Rikspolisstyrelsens 

samt den gamla polismyndighetens arbetsuppgifter. Vidare har regeringen bestämt sig för att 

dela upp ansvarsordningen efter geografiska områden, vilket anses som hållbart och kommer 

att underlätta för de lokala poliserna (Polissamordningen, 2012). Ansvarsområdena delas upp 

i sju polisregioner och varje region leds av en regionchef. De sju polisregionerna delas upp 

enligt följande:  

Polisregion Huvudort Län 

Nord Umeå Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och 

Västernorrland 

Mitt Uppsala Gävleborg, Uppsala och Västmanland 

Bergslagen Örebro Dalarna, Värmland och Örebro  

Stockholm Stockholm Stockholm och Gotland 

Öst Linköping Jönköping, Södermanland och Östergötland 

Väst Göteborg Hallands och Västra Götaland 

Syd Malmö Kalmar, Blekinge, Kronoberg och Skåne 

Tabell 1 Polisregion (Polisen, 2016, s. 11) 

 

2.1. Problem inom den nya Polismyndigheten  

I slutet av 2012 påbörjade Polismyndigheten sitt förändringsarbete, Polissamordningen 

(Polissamordningen, 2012; Regeringskansliet, 2015). Efter avslutet i mars 2015 har denna 

förändring fått mycket medial uppmärksamhet där medarbetare visar på ett motstånd, detta då 

resultatet av förändringen enligt medarbetarna inte uppnått sitt syfte (Polisförbundet, 2016; 

Statens offentliga utredningar, 2015). Enligt en undersökning gjord av polisförbundet baserad 

på 2 558 (totalt medlemmar 20 500) (Fackförbund, 2016) medlemmar finns ett stort missnöje 

inom den nya Polismyndigheten. Resultatet av denna undersökning visade bland annat, att nio 

av tio medarbetare inom Polisen ansåg, att organisationen varken har blivit mer effektiv eller 

enhetlig (Polisförbundet, 2015).  
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En annan undersökning, som gjordes av Polisförbundet baserad på 1 046 medlemmar i olika 

län, påvisar ungefär samma resultat som undersökningen ovan. Majoriteten visar på att den 

nya Polismyndigheten varken har blivit bättre eller sämre. (TNS Sifo, 2014) Sedan 

Polissamordningen avslutats har Polisen mötts av stora problem med sina medarbetare. Enligt 

SVT Nyheter (2016) och Dagens Nyheter (2016) slutade 832 medarbetare inom Polisen under 

2015, jämfört med 678 året innan. Samtidigt utbildas färre nya poliser, vilket gör att antalet 

avhopp inte täckts upp. Majoriteten av avhopparna var de som fyllt 60 år. Dock har antalet 

avhopp ökat kraftigt bland de som är under 40 år. 121 medarbetare under 40 år sa upp sig 

under 2015 jämfört med 33 under 2010. (SVT Nyheter, 2016; Dagens Nyheter, 2016; SVT 

Nyheter, 2016a; Polisen, 2016) Nedan presenteras en undersökning gjord av 

Polismyndigheten angående avhoppen under 2016.  

 

 

Figur 1 Avhopp siffror inom Polisen (Polisen, 2016) 

 

Massavhopp är ett av problemen som uppstått inom Polisen. Enligt Mats Löfving, chef för 

Polisens nationella operativa avdelning och ställföreträdande rikspolischef, har siffror på 

brottsutredning blivit sämre under 2016. En minskning med 7,3 % av antalet ärenden under en 

sex månaders period. Denna minskning kan ses i alla brottskategorier samt polisregioner. 
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Enligt Polisen kommer augusti 2016 indikera en ytterligare minskning. Den största 

försämringen ligger bland stölder, skadegörelse och bedrägerier. (Polisen, 2016b; Dagens 

Nyheter, 2016a) Nedan visas en statistik på uppklarningssiffror (siffror på antal lösta brott) 

inom Polisen mellan 2010 och 2015. Undersökningen gjord av Dagen nyheter (Dagens 

Nyheter, 2016a).  

 

Figur 2: Brottsuppklarning (Dagens Nyheter, 2016a) 

 

Intervjun med Rolf Granér, polisforskare och lektor vid polisutbildning i Växjö, påvisar att 

Polissamordningen vill göra många förändringar på en och samma gång. De befintliga 

aktiviteterna slås ut och ersätts med nya. Detta skapar en extrem reaktion hos medarbetare, 

påstår han. Motståndet bland medarbetare har varit stort och många väljer att lämna 

poliskåren i protest. Vidare påstår Bo Wennström, juridikprofessor i Uppsala, att detta 

motstånd är inte bara ett missnöje utan en mycket starkare reaktion. (Agenda, 2016; SVT 

Nyheter, 2016b)  
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”Dåliga uppklarningssiffror är ingen nytt för polisen, det går inte att enbart skylla på 

omorganisationen, men omorganisationen har gjort att det blir värre, än vad det var tidigare. 

Det handlar snarare om ett systemfel som präglar hela organisationen, där man är närmast 

patologiskt oförmögen att lära sig av sina misstag” 

   (Rolf Granér, intervjun med Agenda, 2016) 

Under intervjun med Agenda (2016) anser Anders Ygeman, inrikesminister, att ledarskap och 

kommunikation mellan chefer och medarbetare brister under förändringsprocessen. 

Medarbetare upplever, att de inte blir lyssnade på och ledningen inte har motiverat dem 

tillräckligt. De vill även, att det ska bli bättre återkoppling från chefer och åklagare. Dessa 

faktorer skapar missnöje som eskalerar till extrema reaktioner bland medarbetare, vilket är 

något som Anders Ygeman känner sorg över.  

Polissamordningen har fått en enorm konsekvens och kritik utav bland annat Polisförbundet 

och Polisens medarbetare. Baserat på informationen ovan, vill jag konstatera att det finns ett 

motstånd till förändring inom Polisen. Det ska bli intressant att undersöka hur ledarskap och 

kommunikation hanteras under förändringen samt vad som skiljer sig från de framtagna 

teorierna, som kommer att presenteras i nästa avsnitt.  
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3. Teoretisk referensram 

Detta avsnitt presenterar relevanta teorier, som förklarar de centrala begreppen i 

uppsatsen; förändring, motstånd, ledarskap och kommunikation .  

Den teoretiska referensramen börjar med att förklara begreppet förändring och hur det 

påverkar organisationen i sin helhet. Sedan följer en förklaring på begreppet motstånd, varför 

motstånd uppstår vid en förändring, vad som kan vara orsaker till dessa motstånd samt på 

vilket sätt motstånd kan visa sig. Detta är för att skapa en djupare förståelse för samband 

mellan förändring och motstånd. Därefter kommer en beskrivning, om ledarskaps och 

kommunikations roll i en förändring, att presenteras. Med hjälp av referensramen ska det 

klargöras, hur dessa två faktorer påverkar motståndet i samband med en förändring. Figuren 

nedan illustrerar samband mellan olika avsnitt i referensramen. 

 

Figur 3 Illustration för referensramen (Eget strukturerat)  

 

3.1. Förändring 

Enligt Ahrenfelt (2013) kan en förändring ses som ett tillstånd där det saknar en början, en 

given mitt och ett absolut avslut. Att förändra är ett behov i alla organisationer för att kunna 
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anpassa sig till sin föränderliga omgivning (Miles, Snow, & Pfeffer, 1974; Weber & Weber, 

2001). Bruzelius & Skärvad (2011) och Brightman & Moran (2001) beskriver att det är viktigt 

för en organisation att förnya och förändra sig för att kunna upprätthålla sin effektivitet på 

lång sikt. De krafter som, Child (2015) menar, ligger till grund för en förändring, kan delas 

upp i interna och externa påverkande krafter. Interna krafter är det som sker inom 

organisationen, som till exempel ny teknik, administrativa uppgifter eller nya tjänster 

(Dawson, 2003), medan externa krafter är utanför organisationen (Child, 2015). De externa 

krafterna beskrivs, av Bakker (2010), som ett resultat av exempelvis marknader, globalisering 

och internationalisering. Utöver de interna och externa krafterna tillägger Alvesson & 

Sveningsson (2016) att kunskaps- och teknikutveckling ställer även krav på 

organisationsförändring.  

3.1.1. En revolutionerande och evolutionär förändring 

Förändringens omfattning har inverkan på svårighetsgraden i genomförandet av 

förändringsprocessen. Den påverkar även styrning och sättet att driva en förändring. 

(Bruzelius & Skärvad, 2011) Enligt Burke (2014) och Alvesson och Sveningsson (2014) kan 

en förändring delas upp i två kategorier; Revolutionerande och Evolutionär. En 

revolutionerande förändring innebär en förändring, som berör flera dimensioner inom 

organisationen. Syftet med förändringen är att strukturellt omskapa verksamheten, exempelvis 

ändra affärsidé, strategi eller organisationsform (Bruzelius & Skärvad, 2011). Vidare varnar 

Bruzelius och Skärvad (2011) att en revolutionerade förändring innebär även en högre risk för 

misslyckande eftersom denna förändring är oftast radikal, övergripande och påverkar hela 

systemet (Alvesson & Sveningsson, 2014; Hallin & Röndell, 2015). En revolutionerande 

förändring sker under en begränsad tidsperiod och ses som ett diskontinuerligt flöde 

(Alvesson & Sveningsson, 2014).  

 

En evolutionär förändring innebär i sin tur det motsatta. Förändringen inriktar sig på 

inkrementella förändringar som behandlar aktiviteter, som redan finns inom organisationen. 

Den evolutionära förändringen används oftast när en organisation vill uppdatera eller förändra 

något, det kan exempelvis vara en förbättring av affärsidé eller finslipning av arbetssystem 

(Bruzelius & Skärvad, 2011). Till skillnad från en revolutionerande förändring, bevarar en 

evolutionär förändring befintlig kultur, strategi och organisationens primära uppdrag (Burke, 

2014). Förändringen sker på en mindre skala, påverkar delar av systemet och ny kompetens 
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kan utvecklas under längre tid (Bruzelius & Skärvad, 2011; Alvesson & Sveningsson, 2014). 

Figuren nedan illustrerar förändringarna.    

 

 

Figur 4 Revolutionerande och Evolutionär förändring (Hallin & Röndell, 2015, s. 12) 

Revolutionerande Evolutionär 

Diskontinuerligt Kontinuerligt 

Episodisk Kontinuerligt flödande 

Strategisk Operationell 

Totala system Lokala aspekt 
Tabell 2 Revolutionerande och Evolutionär förändring (Hallin & Röndell, 2015, s. 12) 

 

3.2. Motstånd 

Motstånd till förändring är ett naturligt tillstånd, som mer eller mindre uppstår vid en 

förändring i organisationer (Grieves, 2010). Motstånd kan yttra sig på olika sätt, från 

sarkastiska uttalande och löjliga skämt om förändringsförslaget till kraftfulla motståndrörelser 

(Bruzelius & Skärvad, 2011). Oavsett hur motståndet yttrar sig så är det ett naturligt och 

mänskligt agerande (Burke, 2014). Förändringar skapar oftast känslor av rädsla för det 

okända, osäkerhet och förlorad kontroll och flera gånger har det visat sig, att dessa känslor var 

grunden till motstånd och inte förändringen i sig (Bruzelius & Skärvad, 2011; Burke, 2014; 

Huzell, 2005). Motstånd kan enligt Jacobsen (2013) också bero på merarbete. Vid en 

förändring förekommer även extra arbete som måste genomföras, vilket också innebär högre 

krav på extra insats eller merarbete från medarbete under förändringsprocessen (McHugh, 

1997). Dessa extra insatser kan kräva ytterligare kompetens och färdigheter, som medarbetare 

måste vidareutbilda sig till. Det skapar en ny fas i lärandet, som kan medföra negativa 

reaktioner bland medarbetare, vilket i sin tur kan leda vidare till motstånd (Jacobsen, 2013).  
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Förståelsen om begreppet, motstånd, blir alltmer sofistikerat, och det har påvisats att ämnet 

har blivit ett mer komplicerat fenomen än man en gång trodde (Wadell & Sohal, 1998). 

Vidare beskriver Wadell och Sohal (1998) att motstånd är en funktion av sociala faktorer, som 

kan delas upp i fyra kategorier; Rationella, icke-rationella, politiska och management faktorer.  

Rationella faktorer: motstånd uppstår på grund av medarbetares rationella bedömningar av 

förändringsresultat, som skiljer sig från ledningens planerade resultat (Wadell & Sohal, 1998). 

Detta skapar vidare ett tvivel angående förändringen bland medarbetare och detta, enligt 

(Ansoff, 1988 i Wadell & Sohal, 1998), leder vidare till att medarbetare står mittemellan 

känslor av oro eller opposition.  

Icke-rationella faktorer: reaktion av enskilda medarbetare mot en förändring, det vill säga 

känslor som inte baserar sig på en ekonomisk, rationell grund. Det kan omfatta medarbetare 

som inte vill flytta kontor, föredrar att arbeta med en viss kollega, eller är osäker på utfallen 

av en ny teknik (Wadell & Sohal, 1998).  

Poliska faktorer: motstånd påverkas också av politiska faktorer såsom favorisering eller 

"poängräkning" mot det initierande förändringsarbetet (Ansoff, 1988 i Wadell & Sohal,1998).  

Management faktorer: bristande eller dåligt ledarskap under en förändringsprocess bidrar 

också till motstånd (Wadell & Sohal, 1998).  

Dawson (2003) definierar motstånd som ett resultat av följande:  

 individers kompetens och färdigheter påverkas på grund av förändringar, vilket leder 

till att arbetsuppgifter påverkas negativt 

 minskad ekonomisk trygghet och status 

 förändring i de sociala arrangemangen, exempelvis nya arbetsvillkor 

 psykologiskt hot 

Som tidigare nämnts, människor är inte emot förändringar i sig, utan de motsätter sig 

osäkerhet och de potentiella utfall, som förändringar kan medföra (Wadell & Sohal, 1998). 

Motstånd kan enligt Wadell och Sohal (1998) spela en avgörande roll i medarbetares vardag 

och därmed kan en olämplig eller ogenomtänkt förändring (ur medarbetares aspekt) kan leda 

till ett motstånd mot förändring. Vidare anser Bruzelius och Skärvad (2011) att motståndet 

tenderar att vara kraftigt när:  
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 förändringen är radikal och övergripande  

 förändringen var oplanerad och plötslig, alltså när medarbetare upplever att 

förändringen kommer som en chock 

 individer upplever att förändringen missgynnar dem 

 betydelsen och syftet med förändringen är otydligt, diffust och oklart 

 negativ erfarenhet av tidigare förändringar 

3.2.1. Positiva reaktioner till förändring  

Bruzelius och Skärvad (2011) menar att det inte är alltid, som reaktioner är negativa. Det 

förekommer även positiva reaktioner vid förändring. Motstånd ses istället som en inre röst 

från medarbetare och ledningen bör ta hänsyn till dessa röster då det kan finnas något, som 

förändringen har missat (Ahrenfelt, 2013; Johansson & Heide, 2008). Jacobsen (2013) menar 

att förändringar som det inte finns något motstånd mot bör undersökas, då det indikerar att 

medarbetare är oengagerade och ointresserade av hur det går med förändringen. Vid en 

förändring bör organisationer sträva efter positiva attityder hos medarbetare för att uppnå 

organisatoriska mål och lyckas med förändringar (Kotter, 1996).  

En studie3 av Svensen, Neset och Eriksen (2007) visar att positiva reaktioner till förändring 

träder fram när medarbetare anser att förändringen är i rätt riktning. Corporate Social 

Responsibility4 (CSR), engagemang, delaktighet, teamledarskap och teameffektivitet är 

viktiga faktorer som kan relatera till positiva reaktioner till organisatoriska förändringar. 

Studien (2007) visar även att de som är äldre och har arbetat länge inom organisationen 

tenderar att visa positiva reaktioner. Detta håller Sennett (1998) med om, eftersom de äldre 

ofta är mer lojala mot organisationen, vilket gör att de oftast vill det bästa för organisationen.  

Piderit (2000) menar att man har förbisett de positiva avsikterna, som i sin tur motiverar 

negativa motstånd. De reaktioner, som ofta ses som mer eller mindre respektlösa mot själva 

förändringen, motiveras enligt Piderit (2000) av medarbetarnas etiska principer eller av att de 

helt enkelt vill värna om sin organisations bästa. Därför ska man ta dessa goda avsikter och 

begrunda dem för vad de är och inte nödvändigtvis kalla det för motstånd utan en möjlighet 

för förbättring.  

                                                 
3 En enkätundersökning baserad på 467 anställda, varav 73, 5 % var män, på ett globalt oljebolag. 

Svarsfrekvensen var 93 %.  
4 Företags samhällsansvar (kallas även som hållbarhet) som delas upp i tre kategorier; ekonomi, miljö och 

social (Dobers, 2010) 
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Motstånd, som innebär klagomål, kritik och en allmän diskussion, kan eventuellt ha en positiv 

funktion. Det menar Ford, Ford och D’amelio (2008) som förklarar att den diskussionen 

ständigt håller förändringsarbetet aktuellt och skapar ett engagemang hos medarbetare. 

Motstånden visar i detta fall på ett engagemang, som står högre än vad en acceptans av 

förändringsarbete skulle göra. Motstånd kan alltså visa sig på många olika sätt och kan 

resultera i både positiva och negativa effekter för organisationen (Piderit, 2000; Dent & 

Goldberg, 1999). 

3.3. Ledarskap 

Under detta avsnitt och framöver kommer jag nämna tre olika positioner som ledning, chefer 

och förändringsledare. Med ledning menas organisationsledare, alltså styrelse, 

ledningsgrupper och Verkställande Direktör (VD). Chefer innefattar avdelningschefer och 

mellanchefer. Förändringsledare syftar på de som leder en förändring och måste inte 

nödvändigtvis vara en chef. De kan vara inhyrda konsulter eller rådgivare. 

Enligt studien av AMA (Gill, 2010) är ett gott ledarskap den viktigaste faktorn till en lyckad 

förändring. I en förändring har ledningen ett stort ansvar eftersom förändringsunderlagen 

sammanfattas oftast på ledningsnivån. De beslutar en plan för organisationsförändring där 

frågor om bland annat ekonomi, strategi, måluppfyllelser och resurser hanteras samt hur dessa 

ska fördelas under en förändring. (Granberg, 2013) 

Enligt Jacobsen (2013) är det bara ledningen som har helhetsbild över organisationen, då all 

information finns tillgänglig hos dem, vilket gör att det är naturligt, att alla förändringsbeslut 

fattas på ledningsnivå. Denna typ av strategi kallad för Top-Down där ledningen har stort 

maktinnehav och en formell roll. Den största fördelen med Top-Down- strategi är 

förhållanden mellan position och information. De som innehar högre nivåer, det vill säga 

ledande positioner, har större tillgång till information jämfört med de vanliga anställda. 

(Jacobsen, 2013) Vidare påstår Jacobsen (2013) att i en Top-Down- strategi ska ledningen 

fungera som stöd för förändringen vilket, menar forskaren, gör att det räcker inte enbart med 

styrning från ledningen, utan det behövs även ett aktivt ledarskap och en ledning som 

förpliktigar sig till förändringen.  

Angelöw (2010) påpekar även att förändringsförslag, som utformas av medarbetare, kan 

diskuteras på ledningsnivå och kan sedan avslås. Detta kan skapa konflikt eftersom 

medarbetare kan tycka, att ledningen fattar beslutet på bristande underlag. Det är ett stort 
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problem menar Johansson och Heide (2008), eftersom alla nivåer inte har samma perspektiv 

vad gäller organisationen. Samtidigt ser många organisationer att det tar för långt tid, att 

skapa engagemang bland medarbetare och ledningen vill inte dela med sig alltför mycket 

viktig information, eftersom de är oroliga att det ska ”läcka” från organisationen (Johansson 

& Heide, 2008). Oreg (2007) förklarar i sin artikel, att hur mycket medarbetare får delta i 

förändringsprocessen har inverkan på motstånd. Detta gäller även informationen, som 

ledningen ska dela med sig under en förändring (Oreg, 2007).  

Bruzelius och Skärvad (2011) förklarar, att en av chefernas viktigaste arbetsuppgifter är att 

identifiera förändringsbehov och sedan utveckla det till ett förändringsförslag. Detta innebär 

att intresset för förändringen också ska finnas bland cheferna, inte bara bland medarbetarna. 

Motståndet mot förändring beror mycket på hur dessa förändringsunderlag utformas, 

presenteras och genomförs (Bruzelius & Skärvad, 2011). Alvesson och Sveningsson (2014) 

menar att problem med förändringar uppstår, när de ska implementeras i organisationen 

eftersom medarbetare tolkar och förstår samma förändring på helt olika sätt. Detta innebär att 

förändringsledare inte kan planera och genomföra på ett suveränt sätt, på grund av att de inte 

kan förutsäga vilka reaktioner, som kommer att existera bland medarbetare (Reichers, 

Wanous, & Austin, 1997; Jacobsen, 2013).  

Wadell och Sohal (1998) menar att teamwork mellan medarbetare och chefer har överkommit 

många svårigheter som upplevts med organisering i det förflutna. Chefer borde därför, enligt 

forskarna, tala för att använda teamwork, det vill säga att cheferna borde uppmuntra sina 

medarbetare att medverka, samt bidra med resurser för detta. Detta kan enligt forskarna 

(Wadell & Sohal, 1998) vara en av de viktigaste framgångsfaktorerna vid implementering av 

ett förändringsprojekt, vilket även Papke- Shields et al (2010) kan intyga i, med sin studie om 

att teambuilding kan ha en påverkan på förändringens utfall.   

Dock, poängterar Ortiz (2009) ett typiskt problem gällande teamwork mellan arbetare och 

chefer. Många chefer undviker helst negativa kommentarer och synpunkter från medarbetare. 

De väljer att inte bemöta dessa synpunkter eller undersöka orsaker till de negativa 

kommentarerna vilket har negativ inverkan på förändringen. Ett annat problem, som Kotter 

(1996) tar upp, är att för många tillfälliga chefer, som är tillsatta under en förändringsprocess, 

förlitar sig för mycket på sina auktoriteter och saknar ledningsförmåga. Det kan skapa 

problem menar forskaren, då medarbete inte har tillräckligt högt förtroende för sina chefer. 

Därmed blir förändringen påverkad negativt.  
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Weber och Weber (2001) menar att motstånd till förändring kan minskas eller undvikas 

genom att ge medarbetarna tid. Forskarna menar, att de anställda inom organisationen 

behöver tid för att anpassa sig till samt bygga förtroende gentemot den kommande 

förändringen, att förändringen har medarbetarnas stöd från start betyder oerhört mycket för 

det slutgiltiga resultatet. Detta kan Washington och Hacker (2005) bekräfta genom sin studie 

som visat, att det finns ett starkt samband mellan medarbetares förståelse för och deras 

upplevelse av förändringen. Det visade sig att de medarbetare, som sammanhängande hade en 

förståelse för förändringen samt vad som låg till grund för densamma, var mindre benägna att 

motsätta sig förändringen. Çelik och Ozsoy (2016) talar även om förtroende för en förändring 

och att det är av stor vikt för medarbetare och ledningen att tillsammans överkomma detta 

uppkomna tillstånd av motstånd. Även medarbetarnas medverkan i planeringen har stor del 

för framgången. 

3.4. Kommunikation 

Kommunikation är informationsöverföring och samspel mellan två eller flera individer, där de 

visar påverkan och agerar på varandras budskap (Nilsson & Waldemarson, 2007). 

Kommunikation i ett organisatoriskt sammanhang kan delas upp i två kategorier; intern och 

extern. Intern kommunikation är informationsöverföring mellan olika individer inom en och 

samma organisation (Mishra, Boynton, & Mishra, 2014). Medan extern kommunikation 

menas kommunikationen där organisationer kommunicerar med externa aktörer (Saunders, 

1999). Ahrenfelt (2013) betonar skillnaden mellan kommunikation och information, eftersom 

en kommunikation är en två- eller flervägsprocess och en dialog, medan information är 

envägsprocess, som består av endast en sändare.  

Enligt Heide, Johansson och Simonsson (2005) ses kommunikation, som en 

grundförutsättning för en organisations existens, utveckling och skapande. En organisation 

skapas av flera olika individer med varierande uppfattningar, synpunkter och tankar. Utan en 

fungerande kommunikation skulle organisationen fallera (Ahrenfelt, 2013). Kommunikation 

enligt Dawson (2003) är kärnan i en förändring. Utan en god kommunikation kommer inte 

förändring att fungera. Detta styrker Weick (1993) med, att brister i kommunikation inom 

organisationen under förändringen leder oftast till att den misslyckas. Många forskare 

(DiFonzo & Bordia, 1998; Ströh & Jaatinen, 2002; Heide, Johansson, & Simonsson, 2005) 

anser att kommunikation har en stor betydelse i en förändring eftersom den: 



19 

 

 skapar delaktighet och engagemang bland medarbetare under en förändringsprocess 

 minskar oro och stress i en förändring 

 skapar trygghet i relationen mellan chefer och medarbetare  

 övertalar medarbetare att förändring är gynnsam för organisationen 

 skapar förståelse för förändringen 

Dessa faktorer är viktiga att få till, eftersom de oftast är grunden till motstånd om de brister 

(Heide, Johansson, & Simonsson, 2005). Ansvaret ligger hos ledningen, som ska informera 

och kommunicera med anställda angående förändring, detta för att skapa motivation till 

förändringen (Grieves, 2010). Enligt Ahrenfelt (2013) ska förändringsförslag kommuniceras 

och inte informeras, eftersom förändring kan uppfattas på olika sätt beroende på individer och 

därmed är det viktigt att förslaget kommuniceras och oklarheter och osäkerheter, som uppstår 

bland medarbetare i samband med förändringen kan övervinnas.  

Som tidigare nämnts, hur förändringsförslaget presenteras har stor betydelse i en 

förändringsprocess (Bruzelius & Skärvad, 2011). Enligt Angelöw (2010) kan en för stor och 

omfattande information skapa svårigheter för medarbetare att ta in och förstå. Vidare påpekar 

Wadell och Sohal (1998) att individer inte motsätter sig själva förändringen i sig, utan att det 

handlar om de osäkerheter och möjliga utfall, som förändringen kan föra med sig. Detta är 

något som, enligt forskarna, är viktigt för ledning, chefer och förändringsledare att betänka. 

Motstånd kan enligt forskarna sprida sig likt ringar på vattnet och orsaka grupptryck bland 

medarbetarna, vilket kan medföra att motståndet ökar. För att motverka detta vill Wadell och 

Sohal (1998) att organisationsledning ska kommunicera tidigt och konsultera löpande med de 

anställda, som måste få möjlighet att vara involverade hela vägen och i alla aspekter på 

förändringen. De måste även få möjlighet att ge feedback och komma med egna förslag.  

Att agera som en ledning, så ska de sträva efter en hög delaktighet, ge medarbetare tid och 

mental förberedelse (Johansson & Heide, 2008). Enligt boken Kommunikation i 

förändringsprocesser (2008) anses det att chefernas kommunikation är viktigast under 

förändringsprocessen. För det första fungerar chefer som länken mellan ledning och 

medarbetare och för det andra har medarbetare större förtroende för chefer än för ledning, 

eftersom medarbetare hellre vill kommunicera med närmaste chef än med ledning. Detta 

innebär att chefer har högt ansvar gällande kommunikationen, vilket innebär att de ska tydligt 

visa ansvaret och ha en god kommunikationsplan gentemot sina underordnade. (Johansson & 

Heide, 2008) 
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Även om organisationer inser vikten av kommunikationen, så stöter de på problem med att få 

saker och ting sagt och få det gjort (Horn, 1999 refereras i Daly, Teague, & Kitchen, 2003). 

Forskaren menar, att om medarbetare väljer att blockera kommunikation innebär det att 

kommunikationen förvandlas till information, då mottagaren inte finns. För att en förändring 

ska lyckas så menar Johansson och Heide (2008) att medarbetare måste vara medskapare. 

Utan medarbetares medverkan blir förändringen troligtvis inte genomförd, eftersom 

medarbetare håller den största kunskapen, om hur organisationen fungerar. Därmed är deras 

synpunkter viktiga för förändringen. De måste aktivt delta i kommunikationen, bidra med 

synpunkter och ställa krav på chefer, på hur de vill att de ska kommunicera vid en förändring. 

(Johansson & Heide, 2008)  
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4. Metod 

Avsnittet redovisar uppsatsens tillvägagångsätt.  

4.1. Forskningsmetod 

Detta arbete fokuserade på ett hermeneutiskt tankesätt kring ämnet, där jag ville tolka och 

försöka förstå hur medarbetare inom polisen upplever förändringen och konsekvenserna av 

denna. För att kunna uppnå arbetets syfte och frågeställningar har jag valt att ha en kvalitativ 

forskningsmetod som utgångspunkt för uppsatsens tillvägagångssätt. Med en kvalitativ 

forskningsmetod, som Olsson och Sörensen (2007) samt Björklund och Paulsson (2003) 

framställt, så menade de att denna forskningsmetod används, när en undersökning vill uppnå 

djupare förståelse för ett fenomen, vilket var uppsatsens huvudsyfte. Problematiseringen 

baserades till stor del på tidigare forskningar, som behandlade förändring och motstånd till 

förändring. Denna forskning har studerat fenomenet ur olika perspektiv, vilket i sin tur har 

varit till hjälp för att skapa min egen uppfattning kring ämnet. Arbetet var en deskriptiv studie 

som Björklund och Paulsson (2003) förklarade som en förklarande och beskrivande. Denna 

uppsats fokuserar på att beskriva motstånd bland medarbetare i samband med 

Polissamordningen och jag har även varit intresserad av att förklara hur dessa motstånd visar 

sig. Utgångspunkten för denna uppsats är att få en ökad förståelse för ämnet och inte för att få 

fram en absolut sanning.  

Vidare följde studien även en iterativ process, som Bryman och Bell (2013) beskrev som en 

upprepande process mellan data och teori. Arbetet justerades under arbetets gång i syfte att 

balansera tillkommande data med teoriavsnittet, som i sin tur användes som analysunderlag. I 

och med att studien använde semi-strukturerad intervju som datainsamlingsmetod kunde det 

tillkomma ny information, som måste hanteras i arbetet. Eventuellt tillkommande data ska 

kunna förklaras med hjälp av referensramen. 

4.2. Forskningsdesign 

En fallstudie anses vara mest lämplig som forskningsdesign för arbetet, som baserade sin 

undersökning på en enda organisation eller en situation/händelse (Bryman & Bell, 2013; 

Stukát, 2005). Arbetet följde definitionen av en fallstudie, vilket i detta fall är 

Polismyndigheten och dess förändringsarbete. Polissamordningen ses även som en specifik 
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händelse, eftersom en stor omorganisering av polismyndigheten sällan händer och den senaste 

omstruktureringen var på 1960- talet, vilket då var den stora polisreformen.  

Denna design skapade möjlighet, enligt Stukát (2005) samt Bryman och Bell (2013), till att 

kunna inrikta ämnet på djupet, eftersom urvalet var relativt litet i jämförelse med andra 

forskningsdesign. Samtidigt, var jag medveten om att denna forskningsmetod inte är empiriskt 

generaliserbar, dock ansåg jag att den kan förklara och beskriva mitt fall i förhållande till 

liknande händelser och kanske till en viss mån skapa någon nytta för andra. Genom att 

beskriva mitt arbete så omfattande och detaljerat som möjligt, ansåg jag att det kunde ge 

tillräcklig information för att kunna bidra till andra arbeten, som behandlar liknande studier. 

4.3. Källor- och datainsamling 

4.3.1. Sekundärkällor 

Skrivprocessen började med att studera och undersöka de för uppsatsens fenomen relevanta 

sekundärkällorna. Vidare har jag använt mig utav databaser, webbplatser och Mälardalens 

högskolas bibliotek för att få fram begrepps-, teori- samt bakgrundsunderlag till uppsatsen, 

det vill säga en litteraturstudie. De övriga källorna har hämtats från dokumentationer från 

offentliga myndigheter såsom Polismyndigheten, Polisförbundet och Polissamordningen. 

Databaser som användes vid litteraturundersökningen var Google Scholar, Science Direct, 

Discovery, Diva och Nationalencyklopedin. Sökord som användes var bland annat: Change 

resistance, Change management, Results of change, Positive resistance, Project management, 

Successful change, Organizational change, internal communication, Leadership during 

organizational change, Leadership and communication and change och Team communication. 

4.3.2. Primärdata 

Den primära datainsamlingen, som jag ansåg passande och som jag kommer att använda i min 

fallstudie inom Polisen, var semi-strukturerade intervjuer. En intervju ansågs vara mest 

relevant för att få fram data, som var anpassad till arbetets syfte och frågeställning. Enligt 

Bryman och Bell (2013) gav semi-strukturerade intervjuer möjlighet till djupare förståelse för 

ämnet och respondenterna fick fritt tillägga sina egna funderingar. Intervjuer kunde även ge 

ytterligare information som jag inte hade funderat på innan intervjutillfällena. På det sättet 

kunde jag få ut mer dataunderlag än vad som tidigare var tänkt. Samtidigt måste 

intervjufrågorna begränsas för att optimalt få ut det, som är relevant för uppsatsen. Därmed 

behövs en viss struktur för att anpassa dessa frågor till respondenterna.  
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Utgångspunkten med intervjuer för detta arbete var, att högt värdera det etiska perspektivet. 

Jag respekterade respondenternas identitet genom att erbjuda en möjlighet till anonymitet. 

Eftersom Polismyndigheten är en så stor organisation, så kommer troligen inte de 

medverkande respondenternas identitet att skadas, om jag valde att ange endast deras position 

inom organisationen. Detta fick respondenterna avgöra.  

4.3.2.1. Operationalisering 

Innan en intervjuguide formuleras bör frågorna vara relevanta för uppsatsen, det vill säga hur 

frågorna kopplar till teori och begrepp. Detta gjordes via en operationalisering (Bryman & 

Bell, 2013). Intervjufrågorna finns tillgängliga under bilaga 1.  

Frågor Referensram 

1  Introduktionsfråga 

2 Introduktionsfråga  

3 Introduktionsfråga 

4 Förändring 

5 Förändring 

6 Förändring 

7 Motstånd 

8 Motstånd 

9 Ledarskap 

10 Ledarskap 

11 Kommunikation 

12 Kommunikation 

13 Avslutningsfråga 
Tabell 3 Operationalisering (Eget konstruerat)  

4.3.2.2. Urval 

Uppsatsen inriktade sig på Polisen, vilket gjorde det naturligt att mina respondenter bör vara 

anställda inom Polisen, oavsett position. Jag vill dock att respondenterna bör ha arbetat inom 

Polismyndigheten i minst några år, helst innan 2015 då övergången mellan den gamla och den 

nya Polismyndigheten påbörjades. Det skulle vara intressant att få intervjua olika 

respondenter inom olika nivåer/positioner, för att kunna få en bild av hur respondenter på 

olika positioner inom en och samma organisation upplever situationen av 

förändringsprojektet. Därmed ställde jag inga speciella krav angående respondenternas 

position på samtliga intervjuförfrågningar.  

Några respondenter valdes ut via ett bekvämlighetsurval, vilket innebar att respondenterna var 

tillgängliga vid tidpunkten för undersökningen (Bryman & Bell, 2013). Jag skickade ut 
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intervjuförfrågningar via mail till Polisen i Västmanland, Uppsala, Södermanland, Dalarna 

och Stockholm. Förfrågan skickades till en mailcentral på samtliga orter som sedan skickade 

informationen vidare till de avdelningar, som de ansett vara mest lämpliga eller till någon 

person, som var intresserad av att ställa upp för en intervju. Mailet innehöll en introduktion, 

som beskrev arbetets frågeställning samt information om mig, författare, och ämnet för 

uppsatsen. Därefter avslutades mailet med information om att intervjufrågor (se bilaga 1) 

fanns att tillgå vid ytterligare kontakt. Vidare gjorde jag ett personligt besök hos polisen för 

att förmedla en intervjuförfrågan i pappersformat. Formuläret lämnades vid receptionen och 

därefter fick mottagaren skicka vidare till potentiella intressenter. Denna urvalsmetod kallas 

bekvämlighetsurval, då jag letade efter respondenter, som fanns tillgängliga vid arbetsgången 

(Bryman & Bell, 2013).  

4.3.2.3. Intervjuer 

4.3.2.3.1. Respondent 1 

Respondenten arbetar i dagsläget som ledningsstöd för lokalområdespolisen. Respondenten 

valdes ut via bekvämlighetsurvalet, där hen kontaktades via mail och var villig att ställa upp 

för en intervju. Intervjun ägde rum hos polisens huvudkontor, där respondenten arbetar. 

Intervjun genomfördes den 8:e april 2016 och tog cirka 30 minuter. Samtalet spelades in och 

antecknades för att på ett optimalt sätt få med så mycket information som möjligt. Ljudfilen 

användes senare som underlag till transkriberingen.  

4.3.2.3.2. Respondent 2 

Respondenten arbetar med HR-ledning med inriktning rekryteringsfrågor. Denna respondent 

valdes ut via ett bekvämlighetsurval. Hen svarade på min mailförfrågan och var villig att 

ställa upp för uppsatsen. Intervjun genomfördes via telefon. Samtalet spelades in och 

användes sedan som transkriberingsunderlag. Intervjun gjordes den 11:e april 2016 och den 

tog cirka en timme. Respondenten fick intervjufrågorna några dagar innan intervjutillfället.  

4.3.2.3.3. Respondent 3 

Respondenten arbetar som polis i yttre tjänst. Hen kontaktades via kontakter, som författare 

till källorna i denna uppsats tipsade om. Intervjun genomfördes den 14:e april 2016 via en 

personlig intervju hemma hos respondenten. Samtalet spelades in och antecknades. Intervjun 

tog ungefär 40 minuter och respondenten fick intervjufrågorna några dagar innan 

intervjutillfället. Den inspelade ljudfilen användes som transkriberingsunderlag.  
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4.3.2.3.4. Respondent 4 

Respondenten arbetar inom polisen som operatör på en av polisens ledningscentraler. Hen 

kontaktades genom ett bekvämlighetsurval, då jag skickade mailförfrågan till polisförbundet. 

Intervjun genomfördes via telefon och ägde rum den 22:a april 2016 och tog ungefär 40 

minuter. Denna intervju spelades in och transkriberades.  

4.3.3. Sekundärdata 

Vidare har jag använt mig utav undersökningar från offentliga myndigheter såsom Polisen, 

Polissamordningen och Polisförbundet. Dessa ansågs vara trovärdiga, eftersom de kom från 

statliga myndigheter och dessa undersökningar publicerades i syfte att informera om pågående 

uppdrag kring förändringen till allmänheten. Dessa myndigheter besitter hög kunskap om 

Polisen och Polissamordningen vilket gav många relevanta informationer, som kunde 

användas för uppsatsen. Vidare har jag även använt mig utav intervjuer som genomfördes i 

SVT Nyheter och Agenda. Intervjuerna var viktiga för uppsatsen då Rikspolischefen, inrikes- 

ministern samt forskare som intervjuades gav ut mycket intressant och väsentlig information, 

som jag aldrig skulle kunnat få fram på egen hand.  

Under skrivprocessen har mitt ämne varit väldigt aktuellt. Det har varit många diskussioner 

och argumentationer kring Polissamordningen och utfallet av den, vilket underlättat mitt 

arbete eftersom det funnits mycket underlag att tillgå. Media och statliga webbplatser har varit 

aktiva med att lägga upp material, som var relevanta för mitt ämne. SVT Nyheter, 

Polissamordningen och Polisförbundet har varit de primära källorna, som jag valde att gå in 

och söka i, då de även har redovisat undersökningar och intervjuer med de viktiga 

intressenterna till Polismyndigheten. Googles sökfunktion har varit en stor hjälp för att söka 

fram material. Sökorden som användes var bland annat: Polissamordningen, Problem med den 

nya Polismyndigheten, Motstånd bland poliser, Polisens omorganisering, Kritik mot den nya 

Polisen samt Positiva resultat av Polissamordningen.  

4.4. Analysmetod 

För att sedan analysera insamlad (primär) data kommer transkribering av intervjuer att utgöra 

kärnan i dataanalysmetoden för mitt arbete. Transkribering användes som underlag för 

empiriavsnittet i syfte att kunna använda respondenternas svar till en jämförelse mellan 

framtagna begrepp och teori. Frågeställningen behandlade fenomenet ”uppfattning” hos 
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medarbetare inom Polisen. Där kommer jag att försöka att hitta gemensamma mönster eller 

avvikelser i respondenternas svar. Empirin och teorin kommer att ställas mot varandra för att 

få fram ett utfall. Sedan analyseras detta utfall för att uppnå syftet och besvara 

frågeställningen. Det må hända att justeringar förekommer efter intervjun, då ny information 

tillkommit. Detta arbetsmoment har mycket att göra med den iterativa processen. Jag måste 

hela tiden ta hänsyn till delarna i uppsatsen och balansera dem på bästa möjliga sätt. 

4.5. Metodkritik 

Jag har valt att basera mitt arbete på medarbetares reaktioner mot Polissamordningen och 

enligt Polisförbundet var dessa reaktioner negativa. Jag var medveten om att fyra 

respondenter inte talar för hela Polismyndigheten, men de kan ge en bild av hur motståndet 

kan komma till uttryck och de kan berätta sin version av ledarskap och kommunikation under 

förändringsprocessen. För att styrka trovärdigheten har jag därför valt att använda 

sekundärdata som hjälpmedel för att få en större bild av förändringen, eftersom de 

sekundärdata som använts innefattade ledningsperspektiv av förändringen medan 

respondenternas svar innebar medarbetesperspektivet.  

Jag anser att mitt bidrag med detta arbete är ett empiriskt bidrag. Jag vill på ett vetenskapligt 

sätt öka medvetenheten hos organisationer, som vill genomföra en förändring. Mitt arbete kan 

komma till nytta genom att redogöra för, hur reaktioner i samband med förändring kan 

komma till uttryck och förklara vad, som kan vara bakomliggande orsak till dessa reaktioner. 

Vidare kan arbetet klargöra hur ledarskap och kommunikation bör hanteras under en 

förändring för att minimera risker för missnöje, som kan leda till motstånd mot förändringen. 

Det finns många olika sätt att uppnå en lyckad förändring och det som jag ville uppnå med 

detta arbete var att belysa problem, som uppstod i samband med förändringar. På detta sätt 

kan en organisation öka medvetenheten om vad som förväntas vid en förändring och på bästa 

sätt komma på en lösning för att förebygga problemen.  
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5. Empiri och analys 

Kapitlet redovisar intervjuerna som genomfördes med respondenterna, som arbetar inom 

Polismyndigheten, men även material från Polissamordningen, Polisförbundet, Polisen och Media 

(såsom intervjuer från Agenda och SVT Nyheter) kommer att användas. Dessa empiriska underlag 

ställs sedan mot den teoretiska referensramen och utfallen kommer att analyseras och diskuteras för 

att uppnå uppsatsens syfte samt besvara frågeställningarna. Kapitlet är uppdelat i fyra rubriker; 

Förändring, Motstånd, Ledarskap och Kommunikation. 

Polissamordningen  

Den nya Polismyndigheten vill bland annat uppnå en förbättring, ökad effektivitet och 

enhetlighet inom organisationen samt komma närmare medborgarna. För att uppnå dessa mål 

beslutade regeringen att genomföra en av Sveriges största omorganiseringar inom Polisen. 

Omorganiseringen utgår ifrån att sammanställa 21 olika Polismyndigheter till en samlad 

Polismyndighet med ett antal gemensamma avdelningar samt ett kansli. Denna 

omorganisering benämns Polissamordningen och Genomkommittén är ansvarig för 

förändringen.  

5.1. Förändring 

”Det fanns förändringar som sökt lösning, alltså man drar på en verksamhet och då 

uppfattade att den här funkar inte och då får vi hitta ett sätt att lösa det och då prövade man 

sig fram på olika sätt för att lösa det på. Polissamordningen är ett typiskt exempel.” 

    (Respondent 2, 2016) 

Syftet med Polissamordningen är tydligt definierat. Den vill skapa en effektivare organisation. 

Dock anser respondent 2, att Polissamordningen har ett annat syfte. Hen påstår, att denna 

förändring inte har som syfte att förbättra eller förnya Polisen, utan den har som syfte att leta 

efter en lösning till problemet med ineffektivitet, som finns inom organisationen. De övriga 

respondenterna (respondent 1, 3 och 4) anser i sin tur, att förändringen inte kommer att 

förbättra organisationen utan snarare tvärtom, eftersom förändringen hittills inte har levererat 

några förbättringar sedan den påbörjades.  

Baserat på samtliga respondenters svar så stämmer detta inte med vad Polissamordningen vill 

uppnå med förändringen. Det skapar uppenbarligen ett missförstånd, när ledningen förmedla 
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ut en annan bild, än vad det verkligen rör sig om. Speciellt, när medarbetare inte känner sig 

gynnade av förändringen. Att medarbetare får en annan uppfattning gällande syftet med 

förändringen kan bero på flera saker. Det kan tolkas som att ledningen har en annan 

uppfattning gällande organisationens behov av förändringen. I dagsläget upplever inte 

respondenterna att förändringen har bidragit till någon nytta i deras arbete och det motsäger 

teorin, som Bruzelius & Skärvad (2011) och Brightman & Moran (2001) framställer. 

Förändringar, som sker inom organisationer, ska uppnå en förbättring eller ökad effektivitet 

och i detta fall uppfylls inte kraven. Det kan tyda på att ledningen har brist på underlag på vad 

som är i behov av förändring. Därmed har förändringen genomförts på felaktiga grunder. Det 

kan styrkas med kritik och negativa reaktioner från medarbetare och Polisförbundet som 

presenterades under kap. 2.  

Samtliga respondenter anger olika synpunkter gällande bakomliggande orsak till 

Polissamordningen. Men de är eniga om att den gamla Polismyndigheten var i behov av 

förändring, eftersom de senaste åren har organisationen setts som ineffektiv. Enligt 

respondent 2 har den gamla Polismyndigheten haft många problem, som begränsade 

polisarbetet. Länsgränserna var ett exempel på problem, som begränsade kommunikationen 

för utredningsarbete. Varje län ville arbeta på sitt eget sätt, vilket skapat hinder för en 

utredning. Rikspolischefen hade inte mandat att bestämma över någon annan myndighetschef 

inom Polisen. Vidare tillägger de övriga respondenterna (1, 3 och 4) att bakomliggande orsak 

till förändringen var främst ekonomisk. Dock, handlade det även om rättssäkerhet, 

ineffektivitet och att statsmakten inte var nöjd med vad Polisen gjorde. Den statliga 

förvaltningen, det vill säga hur polisen kan styras och ledas på ett effektivt sätt, nämndes även 

som en orsak till förändringsarbetet. Dessa faktorer definieras enligt forskaren Child (2015) 

som interna faktorer. 

Detta motsägs dock i en offentlig rapport (2013) från Polissamordningen, som redovisar att 

anledningen till förändringen var förändringar i omvärlden. Rapporten förklarar att externa 

faktorer är orsaker till förändringen, då omvärlden och kriminalitet som snabbt förändrar sig 

ställer krav på organisationsförändring.  

”Förändringar i omvärlden och kriminalitet som snabbt ändrar karaktär gör att det finns ett 

behov av en mer flexibel organisation” 

    (Rapport 2015, s 1) 
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En mer flexibel organisation, som Polissamordningen menar, kan tolkas som ett av målen, 

som den vill uppnå. Länsgränserna är borttagna i samband med förändringen, vilket gör att 

organisationen blir mer anpassbar, då resurserna kan skickas till stället där de behövs. Detta 

beskrev respondent 2 i stycket ovan och förklarade, att detta är vad Polisen verkligen behöver. 

Dock, i själva verket upplever inte samtliga respondenter att det har fungerat och det har lett 

till att missnöjen uppstått, eftersom de utlovade målen inte blivit av. Det medför en negativ 

reaktion, som motsätter sig förändringen.  

Syftet med förändring, enligt referensramen, är att förbättra och öka effektiviteten inom 

organisationen. Dock upplever respondenterna en tvärtom-effekt av Polissamordningen. 

Förändringen har missgynnat sitt syfte, vilket istället kan leda vidare till en ineffektiv 

organisation, som resulterar i missnöje bland medarbetare. Vidare redovisar intervjun med 

respondenterna, att bakomliggande orsak till förändringen inte stämmer överens med vad 

Genomförandekommittén informerar om till allmänheten. Att detta problem uppstår kan bero 

på flera faktorer. Enligt Jacobsen (2013), kan information mellan medarbetare och ledning 

begränsas på grund av auktoriteten, det vill säga Top-Down modellen. I detta fall kan det 

medföra en negativ reaktion som leder till motstånd, om medarbetare upplever att det finns 

annan information gällande förändringen, som de inte har tillgång till. Det är viktigt att 

medarbetare får delta i alla processer och har möjlighet till att påverka (Oreg, 2007; Wadell & 

Sohal, 1998). På det sättet kan medarbetare känna sig delaktiga och ansvariga inför en 

förändring.  

Det är mycket otydligheter kring förändringssyftet, vilket kan framkalla känslor av rädsla för 

det okända och osäkerheter. Detta kan vidare skapa oroliga och missnöjda medarbetare, som 

motsätter sig förändringen. Dessutom berättar Respondent 2, att förändringen har ett annat 

syfte utöver vad som teorin förklarar, förändringen syftar istället till att leta efter en lösning 

till problem. Detta kan tolkas som att förändringsledaren inte visste vad, som behövde 

förändras och därmed resulterar det i missförstånd mellan olika parter. Dessa reaktioner 

överensstämmer med vad Bruzelius och Skärvad (2011) menar med motstånds intensitet.  

Oklarheten kring syftet kan mycket väl bero på att förändringsbehovet tolkas olika, detta 

stryks av Alvesson och Sveningsson (2014). I och med att ledningen har en annorlunda 

helhetsbild jämfört med medarbetarna kan det orsaka konflikt mellan nivåerna angående hur, 

de ser på förändringen. Det är viktigt att medarbetarna och ledningen försöker komma 

överens om, vad förändringen egentligen är till för och förklarar konsekvenser av 
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förändringen. På det sättet kan förståelsen för förändringen öka och möjligtvis leda till en 

positiv reaktion bland medarbete.  

5.1.1. Revolutionär och Evolutionär 

Samtliga respondenter håller med om, att förändringen genomfördes på väldigt kort tid i 

förhållande till förändringens omfattning, som var stor. Detta överensstämmer med hur Burke  

(2014) definierar en revolutionerande förändring. Problem med revolutionerande förändring, 

som Bruzelius och Skärvad (2011) ser, är att den löper högre risk att den ska bli misslyckad. 

Respondenterna anser att Polissamordningen har en stark påverkan på människors vardag och 

arbetsrutiner. Respondent 1 tycker, att Thomas Rolén (förändringsledaren) överskattade 

människors förändringsförmåga samt att Polismyndigheten inte är en kultur med 

förändringsbenägenhet, där folk får ändrade vardagsrutiner och att det rörs om i grytan för 

mycket. Samtidigt hände så mycket i omvärlden (flyktingkrisen och terrorattentat) parallellt 

med förändringen och det har försvårat och förlängt förändringen, då många nya uppdrag 

hamnade hos Polisen att hantera, vilket övriga respondenter håller med om.  

”[…] det rör sig om i grytan väldigt mycket och samtidigt så skedde ju mycket annat i vår 

omvärld, som också påverkar. Då tänker jag på flyktingsituationen, tänker på 

terrorattentaten osv. som det landar på polisen att hantera och att hantera så stora och 

svåra skeenden samtidigt som genomföra så stor omorganisation, största någonsin i 

Sverige. Det innebär adderande påfrestningar…” 

    (Respondent 1, 2016) 

Förtroendet för Polissamordningen anses vara lågt, eftersom respondenterna tycker, att de har 

blivit påverkade negativt på grund av att förändringen sker på så kort tid, medan 

förändringens omfattning är stor. Respondenterna (3 och 4), som arbetar på läge nivå, 

förklarar att de inte har hunnit förstå, vad förändringen egentligen vill uppnå och det är 

mycket kvar som måste göras. I dagsläget har de svårt att se och tro på, att förändringen 

någonsin kommer att bli bra.  

”Min känsla nu när det gått nästan ett och ett halvt år är inte heller bra. Jag ser inga 

vinster, inte för mig, för arbetet eller för den svenska medborgaren. Min känsla hittills 

för denna omorganisation har gjort att jag söker andra jobb. Jag har också sökt in på 

högskolan.” 
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    (Respondent 3, 2016) 

Problemet med förändringen som skedde inom Polisen anses vara, att den är för stor i 

förhållande till omvärldshändelsen. Risken med detta är att den kan leda till en misslyckad 

förändring, när den är för stor och genomförs på kort tid. Respondenterna upplever starka 

reaktioner på grund av att det gick så fort och de inte har hunnit mentalt anpassa sig. När det 

händer saker parallellt med förändringen, så bör de pausa förändringsprocessen och hantera de 

viktiga ärendena först och sedan fortsätta med processen. Förändringen kunde även ske i en 

mindre skala och löpa på en längre tid, som en evolutionär förändring. Det kunde ha varit en 

bättre lösning, eftersom förändringen då kommer att ske med lokal aspekt först och sedan 

trappa upp. På detta sätt kan medarbetare få mer tid åt att arbeta mot förändringens mål, 

kunna anpassa sig till förändringen och skapa förtroende till förändringen, som Weber och 

Weber (2001) förklarar i sin teori.  

Vidare poängterar respondenterna att förändringen pågår efter slutdatumet. Enligt 

Polissamordningen (2015) skulle förändringen institutionaliseras från och med 1:a januari 

2015 och då skulle det bli en ny Polismyndighet. Dock anser respondenterna att det är mycket 

kvar, som måste göras efter 1:a januari 2015, innan förändringen är funktionell. Enligt 

Ahrenfelt (2001) ses en förändring, som ett tillstånd där det egentligen inte finns ett konkret 

avslut. Det här kan ha en inverkan på medarbetares uppfattning om, hur förändringen 

egentligen fungerar. När det finns ett slutdatum kan det påverka tankesätt om, att förändringen 

ska fungera direkt efter det. I verkligheten var det dock inte så. Detta är något som 

förändringsledare bör ta hänsyn till, eftersom det har påverkat medarbetares synsätt på 

förändringen, som i detta fall har blivit negativ. Det är viktigt att förändringsledare och 

ledning är tydliga med att förklara innebörden av förändringen och dess inverkan.  

5.2. Motstånd  

På frågan om, vad respondenterna anser om, vad motståndet beror på, har det varit varierande 

svar. Respondent 1 tycker att motståndet beror på flera orsaker. För det första är det 

lönerörelsen inom Polisen som inte går särskilt bra och för det andra är 

förändringsbenägenheten inom Polisen inte jättestor, som Thomas Rolén önskade och 

förändringen har för stor inverkan på människors vardag. Tillsammans skapar det en stor 

konflikt och turbulens, som leder till frustration. Respondent 2 anser i sin tur, att motståndet 

grundar sig på okunskap och bristande mental beredskap om förändringsarbetet. Hen påstår 
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vidare, att efter det uppsatta datumet (1:a januari 2015) så tror de flesta, att förändringen ska 

vara avslutad och allting ska fungera från dag ett. Enligt hen är detta felaktigt. Dessutom har 

det blivit mer arbete som måste genomföras efter förändringen, vilket medarbetare anser som 

negativt, eftersom de inte har förstått att förändringen pågår trots avslutat datum, förklarar 

respondent 2. Hen ser även ett annat problem med denna förändring, eftersom myndigheter 

som Polisen inte kommer att förändras på annat sätt förutom centralisering eller 

decentralisering. Det är så regeringen löser problemet inom myndigheter, förklarar respondent 

2.  

”Det är så vi löser problemet nu för tiden och det är vad politiker fattar beslut om. […] när 

man inte tycker att det är effektivt, så gör man centralisering och gör en myndighet av det 

hela eller tvärtom då decentraliserar man. Å det har man ju gjort inom försvaret å åklagarna 

å skatteverket å försäkringskassan å den ena efter den andra å nu var det polisen, som stod 

på tur.” 

    (Respondent 2, 2016) 

Respondent 3 inser att förändringen inte har uppnått något mål, snarare har det blivit en stor 

belastning på hens arbete. Förändringen förändrar uppifrån och ner istället för tvärtom. Det 

var mycket positivt som utlovades, som aldrig blev. Vidare tar hen upp lönen, som inte är 

särskilt hög med tanken på hur poliser offrar sig för samhället. Hen upplever, att hen inte är 

uppskattad och hens vilja är den enda motivationskällan för hen att göra ett bra jobb, men förr 

eller senare kommer detta ta slut, om inget förändras, påstår respondent 3.  

”Personligen, jag älskar mitt jobb. Jag tycker att det är jätteroligt jobb. Det är väldigt 

varierande. Jag vet inte vad ska jag göra, när jag åker till mitt jobb, både på gott och ont. 

[…] men samtidigt är det riskfullt. Tänk er när jag ska åka in och beskjuts på Götaplatsen till 

exempel. Alla andra ska därifrån men jag ska åka dit. För vilken summa då? Samma som de 

som plockar grönsaker på ICA där de inte riskerar att beskjutas.” 

    (Respondent 3, 2016) 

Respondent 4 har samma uppfattning som respondent 3 angående missnöjen med 

lönerörelsen. Respondent 4 berättar även, att det har blivit stillastående på hens arbete. Många 

chefer är inte tillförordnade, vilket gör det svårt, för hen vet inte vem hens chef är. Vidare 

menar hen, att förändringen är dåligt skött, ingenting fungerar som organisation och detta har 
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skapat frustation på hens arbetsplats. Respondent 4 nämner samma faktor som respondent 2 

angående tidigare förändringar, som skedde inom Polisen. Hen berättar att förändringarna 

handlar endast om centraliseringar och decentraliseringar. Nu är det dags för centralisering 

och om några år kommer Polisen decentralisera sig och det blir inte riktig förändring på det 

sättet, menar hen.  

”[…] de som har arbetat i 30 år, de har sett omorganisationer förut, men kanske inte i 

den här storleken och sett att det blev ingen förändring. Det var bara massor av jobb och 

kostnader som i slutändan, på nästa projekt förändras tillbaka igen.” 

    (Respondent 4, 2016) 

Motstånd mot förändring inget ovanligt och det kan uttala sig på olika sätt. Baserat på 

respondenternas svar så finns ett motstånd mot Polissamordningen och det verkar i dagsläget 

vara relativt kraftigt, där bland annat missnöjen bland medarbetare inom Polisen är tydligt. 

Huzell (2005)  menar, att det är oftast känslor av rädsla, osäkerhet och förlorad kontroll, som 

skapar motstånd mot förändringen. I detta fall har det även tillkommit ett av de befintliga 

problemen, som fanns innan förändringen och som bidrar till motståndet, alltså lönefrågan. 

Respondent 3 känner inte att hen är uppskattad som polis eller medarbetare inom Polisen och 

det kan antas att negativa känslor kring hens roll i arbetet har påverkat förändringen. Dessa 

känslor bör utnyttjas av ledningen som en förändringsmotivation, men i och med att 

förändringen inte berör detta område, skapar det därmed istället ett motstånd, som motverkar 

förändringen.  

Att förändringsledaren misstolkade förändringsbenägenheten inom Polisen kan bero på 

helhetsbilden, som skiljer sig åt mellan medarbetarna och ledningen eller kommunikation som 

inte når ända ner till organisationen. Det är problematiskt för en förändringsledare, eftersom 

en förändring tolkas och uppfattas på olika sätt och därmed är det svårt att kunna förutsäga 

vilka reaktioner, som existerar bland medarbetare. I detta fall har det visat sig att det inte blev, 

som förändringsledaren hade räknat med. Då bör de istället fokusera på, hur de på bästa sätt 

kan hantera dessa reaktioner. När det uppstår en sådan situation, bör ledningen och 

förändringsledaren pausa förändringen och ge medarbetarna en möjlighet till att anpassa sig 

och göra sig införstådda med förändringen. Ygeman (Granér, 2016) bekräftar informationen 

om, att Genomförandekommittén har misslyckats med att kommunicera ut ända ner till 

organisationen. Det blir för långt avstånd mellan ledningen och medarbetare som arbetar på 
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fältet i en sådan stor organisation. Detta stämmer överens med vad Reichers, Wanous, och 

Austin (1997) och Jacobsen (2013) menar i sina teorier. Återigen, Polissamordningen har 

genomfört förändringen i hög fart vilket gjort att medarbetare inte har hunnit skapa förtroende 

eller förståelse för förändringen och detta leder vidare till negativa reaktioner.  

Respondent 2 berättar om att extra arbete under förändringsprocessen delvis har orsakat 

motståndet. Detta överensstämmer med vad McHugh (1997) förklarar i sin teori. Arbetet, som 

tillkommer i samband med förändringen, har framkallat negativitet bland medarbete. Det kan 

antas att medarbetare underskattade allt arbete som måste göras för att förändringen skulle 

kunna institutionaliseras och det kan även bero på bristande underlag i form av 

kommunikation och information, som inte var tillräcklig för medarbetarna. När ledningen 

finner att det tillkommer krav på extra insatser, utöver de normala arbetsrutinerna, bör de 

förmedla ut det till de anställda. Konsekvenser av en förändring bör alltid diskuteras i 

samband med förändringsförslags presentation.  

Bruzelius och Skärvad (2011) beskriver att motståndet tenderar att vara kraftigt, när det finns 

negativa erfarenheter av tidigare förändringar. Både respondent 2 och 4 tog upp tidigare 

förändringar, som inte gick jättebra och att det inte kommer att bli så mycket förändring, 

egentligen, inom organisationen. Detta kan ha påverkan på hur medarbetare ser på 

förändringen. I och med att tidigare erfarenheter upplevdes som negativa, leder det därmed till 

negativt förtroende för denna förändring. Detta indikerar att ledningen på sätt och vis har 

misslyckats att skapa förtroende för denna förändring. Kommunikation ska ha en bidragande 

effekt till att minska oro och stress. När den effekten inte finns, uppstår det istället negativa 

känslor, som aldrig blir mottagna och det eskalerar per automatik till det starka missnöje, som 

visas idag. När denna typ av situation uppstår, ska chefer träda in och agera som länken 

mellan förändringen och medarbetare. Detta för att dämpa negativiteter och skapar förtroende 

och förståelse för förändringen. På detta sätt kan eventuella positiva inställningar mot 

förändring uppstå och motverka negativiteter. 

5.2.1. Positiva reaktioner till förändring 

Vissa respondenter var positiva till en början, respondent 4 såg, till en början, 

Polissamordningen som en utmaning för hens del. Hen anser att Polisen är en gammal 

organisation och är i behov av förnyelse. Dock efter en tid så börjar hen inse att förändringen 

orsakat mer problem och ju mer tiden går desto mer påtagligt blir det. Hen försöker ändå vara 

positiv genom att tänka långsiktigt och få fram fördelar av denna förändring. Respondent 1 
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som har ungefär samma syn på detta förklarar, att hen hoppas på förändringen och tror att förr 

eller senare kommer Polisen att nå målet. Men respondent 1 anser att förändringen i dagsläget 

är fördröjd på grund av externa faktorer, som nämndes tidigare, men också att det är för få 

positiva inställningar bland medarbetare och detta har inverkan på de övriga inom 

organisationen. 

”Det är positivt att rensa upp, att göra en myndighet. Man får säkert bättre koll på allting. 

Polisen var en gammal organisation som behövde det. […] från början märktes inte så mycket 

men ju längre tiden har gått desto mer påtagligt har det blivit. För mig har denna förändring 

bara varit dålig. Jag har ändå försökt att vara positiv.” 

    (Respondent 4, 2016) 

Respondent 2 anser att denna förändring är positiv för hens del, eftersom hen tycker, att det är 

intressant att få delta i en sådan förändring. På en individuell nivå tycker hen, att det har varit 

lärorikt men på organisatorisk nivå är det mycket, som de inte lyckats med. Detta är något 

som hen känner sorg över. Vidare anser respondent 3, att det är ingenting som är positivt som 

en följd av förändringen. Hen kan känna, att hen har förhoppningar men, som hen upplever 

det just nu, kommer inget positivt att hända, som kommer att påverka hens arbete positivt.  

”Det är ju naturligtvis, det är ju skitintressant att vara med om en sån här sak, 

förändringsprocess, och va mitt i smöret liksom och det har ju vart mitt intresseområde och få 

följa ett sånt här förändringsarbete. Det är ju hur intressant och hur kul som helst. Och det är 

inte så mycket som jag tyckte det var så bra, vilket är synd” 

    (Respondent 2, 2016) 

Svensen, Neset och Eriksen (2007) redovisar i sin studie att positiva reaktioner till förändring 

träder fram, när medarbetare upplever att förändringen är i rätt riktning. I dagsläget kan sägas 

att medarbetare inte har denna syn på förändringen. Det har varit många synpunkter från 

respondenterna om varför det har gått fel och framförallt vad, som har gått fel. Dessa 

funderingar och synpunkter bör ses som organisationens inre röst, som ska utnyttjas av 

ledningen till en förbättring, som Piderit (2000) förklarar. Respondent 1 och 2, som har en 

någorlunda positiv bild över förändringen, blir undanskymda av negativiteter, som respondent 

1 nämner. Det är för få, som är tillräckligt positiva och kan motverka dessa negativa 

reaktioner. Det blir per automatik, att majoriteten är negativ och fungerar som bromskloss och 
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bromsar förändringen från att gå framåt, speciellt när det inte finns tillräckligt med positiva 

krafter, som motverkar detta. Sennett (1998) och Svensen, Neset och Eriksen (2007) talar om 

att de, som arbetar länge inom organisationen tenderar att vara mer positiva inför 

förändringar. Respondent 2 är ett exempel på detta, då hen har arbetat länge inom Polisen och 

har ett annorlunda synsätt, vad gäller förändringen, gentemot andra respondenter. Sådana 

krafter ska ledningen försöka värna om, eftersom hen kan i sin tur påverka andra medarbetare 

och på detta sätt kan positivitet till förändring skapas.  

5.3. Ledarskap 

Respondenterna som arbetar på fältet (respondent 3 och 4) anser att förändringen har 

fokuserat på fel sak och att de bör fokusera mer på de befintliga resurserna och skapa en högre 

motivation samt engagemang bland de anställda. Poliser, som arbetar i yttre tjänst, har också 

riskfyllda arbetsuppgifter och det krävs mycket från medarbetare att hålla sig motiverade och 

engagerade. I dagsläget upplevs inte att den nya polismyndigheten värderar sina anställda så 

mycket, som de borde göra, med tanken på hur de offrar sig för samhället, påpekar respondent 

4.  

Vidare tycker respondent 3 och 4, att Polissamordningens mål med att komma närmare 

medborgare är orimligt. De anser, att de är redan nära medborgarna, men på grund av 

förändringen har det blivit så, att kärnverksamheten tagits bort på lokala nivåer och det ska 

istället centraliseras. Detta medför att det blir längre väntetider på hjälpstationer och det kan 

dröja flera timmar, innan poliser kan komma till en brottsplats, speciellt på landsbygden. 

Detta innebär för poliser i yttre tjänster att de kommer ännu längre bort från medborgarna. 

Respondent 1 och 2 håller med varandra om att det finns flera saker, som är i behov av att 

förändras, dock har ledningen valt bort förslaget och valde istället att fokusera på något annat.  

”[…] men eftersom att vi på mindre ort redan är nära medborgarna, såg jag ingen större 

påverkan för egen del då. Vi är inte mer effektiva heller, eftersom att vi har idag, vissa pass, 

en kötid på radioropare på 20min, vilket är helt förkastligt. Vi har en kötid på 112 samtal på 

8 min, vilket är vansinnigt. Så inte har vi kommit närmare medborgaren, det har vi inte.” 

    (Respondent 4, 2016) 

Enligt Jocobsen (2013) har ledningen och chefer som primär arbetsuppgift att identifiera 

förändringsbehoven, som finns och driva en förändring inom organisationen. Ledningen har 
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helhetsbild och har all information tillgänglig, vilket gör att de har rätt befogenhet att fatta ett 

beslut om förändringsförslag (Jacobsen, 2013; Granberg, 2013). Vidare förklarar Johansson 

och Heide (2008) att helhetsbilden kan förändras, eftersom alla nivåer inte har samma syn vad 

gäller organisationen. Baserat på respondenternas svar så har det varit problem med vad som 

bör förändras inom Polisen. De anser att det finns ett starkt behov av förändring i de områden, 

som inte har blivit åtgärdade. Att ledningen och medarbetarna inte kan komma överens om 

vad, som ska förändras, är problematiskt och i detta fall har det visat sig, att medarbetare är 

missnöjda med förändringen. Medarbetare kan uppleva, att beslut om förändringen fattades på 

bristande underlag och frustationen inriktar sig mot ledningen, som i sin tur har en annan bild 

över vad, som är nödvändigt för organisationen. Detta kan tyda på att medarbetare inte har 

samma bild vad gäller organisationen, att tillgång till förändringsunderlag skiljer sig åt mellan 

ledningen och medarbetare eller så anser medarbetare att förändringen inte kommer att gynna 

dem på individuell nivå och därmed hamnar de i ett försvarsläge och motsätter sig 

förändringen. Det kan även kopplas till förändringssyfte (som nämndes i tidigare i avsnitt), 

som inte överensstämmer med vad Genomförandekommittén menar.  

Wadell och Sohal (1998) och Ortiz (2009) beskriver teamwork mellan arbetare och chefer 

som en viktig faktor till en lyckad förändring. Vid frågan om samarbete mellan respondenter 

och deras chefer har svaren varit varierande. Respondent 2 anser, att kontakten mellan hen 

och hens chef är väldigt bra och under förändringsprocessen så har de haft löpande kontakt. 

Teamwork mellan hen och hens chef är utmärkt. Respondent 1 i sin tur har inte lika bra 

kontakt, som respondent 2. Hen påstår, att det finns många viktiga saker, som hen inte kan få 

igenom, men samtidigt har hen stor förståelse för chefens agerande. Under förändringen har 

de, som har ledande positioner, fullt upp med extra arbete, som måste genomföras, vilket 

påverkat att vissa ärenden prioriterades ner. Dock anser respondent 1 att teamwork mellan hen 

och hens chef ligger på en god nivå. Både respondent 1 och 2 känner även av, att många 

tillfälliga chefer har tillkommit i samband med förändringen och detta har skapat problem i 

viss mån. Då det uppstår något problem, så har respondenterna svårt att vända sig till rätt 

person med frågor.  

”[…] å nu har jag en ny chef. Jag har aldrig träffat honom. Jag vet ju inte vad han gör. 

Jag känner nånstans, att vad ska jag prata med honom om och han är ju bara tillfälligt, 

tills vi ska rekrytera nån. Å det funkar ju ibland, men när det händer nått, vem ska jag 

prata med då?” 
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    (Respondent 2, 2016) 

Respondent 3 och 4 säger, att teamwork mellan dem och deras chefer är obefintligt. Det är ett 

av problemen, som tillkommit i samband med förändringen. Cheferna fokuserar på att 

bibehålla sina tjänster som chefer och därmed vill de inte fatta några slut, som kan påverka 

deras auktoritet negativt. Enligt respondent 3 har arbetsuppgifterna blivit påverkade negativt, 

eftersom de nuvarande cheferna inte vet, om de har mandat att fatta några beslut och detta har 

bidragit till en frustation på arbetsplatsen, påstår hen. Vidare berättar respondent 4, att de som 

fick tjänster som chefer (i samband med Polissamordningen), har hen inte förtroende för, 

eftersom hen anser, att de inte kommer att kunna utföra arbete som chefer och därmed har hen 

svårt att se, att de kommer att kunna arbeta ihop. Sedan tillägger hen, att cheferna inte vill 

besvara kritiska kommentarer. De, som har något att säga, får lämna meddelande i chefens 

postlåda på arbetsplatsen. Detta medför även irritation bland medarbetare, tillägger 

respondent 4. 

”Det som har varit i förändringen har liksom stått liksom på paus. Chefer, som man har haft, 

vet inte om de ska fortsätta som chef eller inte och vågar inte ta några beslut. Vissa önskemål 

liksom att vi vill, att det ska bli såhär. Kan vi göra såhär?… Nej… Jag kan inte ta det 

beslutet. Jag vet inte om jag har mandat att ta det beslutet. Alla blev jättepassiva ovanför oss, 

om man säger så. Just för att de inte vet, om de får ha tjänsten. De är inte dumma. De vågar 

inte ta obekväma beslut uppåt som skulle gynna oss. För oss så var det liksom frustation, 

tycker jag.” 

    (Respondent 3, 2016) 

”[…] om vi tittar på en chef som jag har. Så är hon den kassaste chef jag har hört talas 

om och det delar jag och många andra, för hon vet ju ingenting. […] å chefen för den 

stora avdelningen, hon är också tagen från vad är det… skattemyndigheten. Alltså det går 

ju inte. De förstår ju ingenting. De tror dom vet någonting. Å dom vet säkert jättemycket, 

men de vet inte någonting om polisarbete.” 

    (Respondent 4, 2016) 

För respondent 1 och 2, som har ledande positioner inom Polisen, har teamwork mellan dem 

och deras chefer fungerat bra, enligt vad Wadell och Sohal (1998) menar med teamwork. 

Detta kan skapa en positiv syn kring förändringen, speciellt när de löpande har kontakt under 
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förändringsprocessen. På detta sätt kan motstånd mot förändring minimeras och båda 

respondenterna tenderar att ha en någorlunda positiv bild över Polissamordningen. Det kan 

som tidigare nämnts bero på teamwork, som Papke-Shields, Beise, och Quan (2010) anser. 

Dessa positiva inställningar bör ledningen stäva efter, eftersom de kommer att bidra till, att 

förändringen drivs framåt.  

Kotter (1996) har varnat för ett problem som oftast uppstår, när många chefer, som tillsätts i 

samband med en förändring, saknar ledningsförmåga och förlitar sig enbart på sina 

auktoriteter. Svaren från respondent 3 och 4 pekar på att detta problem är aktuellt och det 

påverkar dem på ett destruktivt sätt, som leder vidare till negativ inverkan på förändringen. I 

och med att cheferna inte gör det vanliga chefsjobbet, det vill säga leda och styra, uppstår 

därmed frustation på arbetsplatsen. Det är alltså känslor av frustation och irritation, som 

motsätter sig förändringen och inte själva förändringen, men det blir per automatik att 

negativiteten riktar sig mot förändringen och i sin tur skapar motstånd mot förändringen, som 

Huzell (2005) menar. Detta stämmer överens med vad Kotter (1996) beskriver i sin teori, att 

förändringen försämras, när medarbetare inte har tillräckligt med förtroende för sina chefer. I 

detta fall har bristande ledarskap orsakat motstånd, som respondent 3 och 4 medger. Detta är 

något som ledningen, chefer och medarbetare måste bearbeta tillsammans, för att hitta en 

lösning till att öka förtroende för sina överordnade.  

Samtidigt har de tillfälliga chefer, som tillkommit, enbart sina auktoriteter att förlitar sig på, 

eftersom de är nya i sina arbetsmiljöer och det krävs tid för att de ska kunna få tillräckligt med 

förtroende från medarbetare. Detta kan vara en förklaring till varför, de är tvekande i sina 

roller, då de inte vet tillräckligt om sina underordnade och därmed inte vill fatta några osäkra 

beslut. Detta har även, som tidigare diskuterats, en inverkan på teamwork.  

Wadell och Sohal (1998) menar, att teamwork mellan medarbetare och chefer ska ske löpande 

för att bland annat motverka motstånd mot förändring. Respondent 3 och 4 förklarar att team-

work mellan deras chefer och dem brister under förändringen. Respondent 1, som arbetar som 

biträdande chef, anser att hen har försökt att informera och skapa engagemang bland 

medarbetare under förändringen och hen har erkänt, att hen kunde ha gjort mer. Respondent 3 

och 4 upplever i sin tur, att deras synpunkter inte tas hänsyn till av chefer, som i sin tur är 

upptagna med att behålla sina tjänster som chefer. Detta är ett typiskt exempel som Ortiz 

(2009) förklarar, då chefer ignorerar synpunkter från sina underordnade, när dessa synpunkter 
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visar sig att vara negativa. Utfallet av det blir att missnöjet ökar och eskalerar till kraftigare 

motstånd. 

5.4. Kommunikation 

Samtliga respondenter har mer eller mindre kunskap om Polissamordningen. Alla var 

informerade, när förändringsarbetet var planerades och beslutades av regeringen. Dock, 

besitter vissa respondenter en större kunskap än andra gällande förändringen. Åtminstone 

visste de vad Polissamordningen var, vad den innebär och vad den har för mål. Vissa 

respondenter anser, att kommunikationen under förändringen fungerar utmärkt, medan vissa 

tycker, att den inte alls fungerar.  

Respondent 1 har, under förändringen, som arbetsuppgift att kanalisera ut informationen 

gällande Polissamordningen till medarbetare vilket innebär, att hen blir automatiskt 

involverad i informationsmöten och chefsträffar. Ledningen, enligt hen, är ambitiös med 

information om hur förändringen var tänkt och på vilket sätt den ska införas på hens 

arbetsplats. De kom ut med informationen direkt, när regeringen fattade beslutet. Hen tycker 

att Genomförandekommittén var ambitiös med informationsmöten och där fanns mycket 

information att tillgå. Hen känner sig delaktig och engagerad i frågan, eftersom hen får 

mycket stöd från bland annat sin chef och ledningen, där hen får kommunicera sina 

funderingar och synpunkter med dem.  

”Jag vet mycket om det förändringen, för att jag är involverad i det på olika sätt. Så ja, jag 

har bra koll på både bakgrund, vart vi ska och vart vi har varit, tycker jag. Det fanns mycket 

information att tillgå. Jag tycker att de var bra på att maila ut information och ge information 

på olika chefsträffar osv. Jag tycker att det var ambitiöst med att ge ut information.” 

    (Respondent 1, 2016) 

Respondent 2 i sin tur har störst kunskap och information kring Polissamordningen bland alla 

respondenterna. Hen är väldigt insatt i detta förändringsarbete och deltar i att skriva direktiven 

för uppdraget, där hen bland annat kommer att få arbeta med chefsrekryteringar inför 

förändringen. Hen anser, liksom som respondent 1, att det var mycket information att tillgå 

och hen väntade inte med att få information. Så fort regeringen fattade beslut, så började hen 

redan då samla på informationen och läste på. Även här känner hen sig delaktig och 

engagerad i förändringen, eftersom hen arbetar mycket med att hålla informationsmöten med 
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ledningen och högsta chefer. Hen är påläst inför denna förändring, vilket därmed underlättar 

för hen att hänga med på förändringsprocesserna, eftersom informationen från 

Genomförandekommittén är väldigt omfattande. Respondent 2 har under intervjutillfällen 

erkänt att ledningen har misslyckats med att kommunicera ut till medarbetare inom Polisen 

och detta är något, som hen känner en sorg över.  

Respondent 3 däremot upplever en annan bild gällande informationen. Enligt hen är 

informationen som förmedlas ut, för svår att förstå på grund av dess omfattning. Hen anser, 

att hen inte får någon chans att delta i diskussioner på informationsmöten på grund av, att hen 

inte tycker informationen, som fördelas är tillräcklig, för att hen ska förstå, hur förändringen 

kommer att gynna hens station eller hens arbete. Vidare påpekar hen, att informationen var för 

omfattande, vilket gör det svårt att förstå denna information. Hen känner sig inte involverad i 

förändringen, eftersom hen saknar stöd från bland annat sin chef och att hen upplever, att 

förändringen inte gjorts för poliser, som arbetar ute på fältet. Hen anser, att ledningen har 

bortsett från funderingar från medarbetare på hens nivå, eftersom det aldrig kommer konkreta 

frågor, om hur de tycker eller vilka synpunkter de har.  

”Ledningen har försökt att ge information, i alla fall i början, mest via gruppchefen. […] 

ledningen har försökt att få personalen att känna sig delaktig men utan att lyckas… Det var 

mycket på en gång och jag hann ju knappt ställa frågor liksom” 

    (Respondent 3, 2016) 

Respondent 4 håller med respondent 1 och 2 om, att ledningen förmedlade ut informationen 

om förändring väldigt tidigt och det var mycket, som var tillgängligt. Ledningen försökte, via 

gruppchefer, förmedla information på informationsmöten och polisens intranät. Informationen 

var både muntligt och skriftligt. Däremot tycker respondent 4, att ledningen och chefer 

misslyckas med att försöka kommunicera med medarbetare, eftersom det endast blir 

informationstillfällen och det saknas intresse för medarbetares synpunkter. Men i och med att 

hen kommer att gå i pension, väljer hen att inte engagera sig i frågan. Hen anser, att den 

information som hen får, inte angår hen eller hens arbete, eftersom förändringen känns på 

högre instans. Däremot ser hen att kollegor upplever, att de inte känner sig involverade eller 

delaktiga i denna förändring.  

Vid frågan om kommunikation så har samtliga respondenter kopplat begreppet med 

information, där definitionen av dessa begrepp skiljer sig åt. Baserat på deras svar så görs 
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kommunikation via information, men enligt Ahrenfelt (2013) samt Nilsson och Waldemarson 

(2007) består kommunikation av flera individer som samspelar, medan information består 

endast av en sändare. Detta skapar problem i kommunikationsprocessen. Respondenter 1 och 

2, som har en god tillgång till information och är insatta i förändringen, har en annan 

uppfattning om förändringen jämfört med respondent 3 och 4, som inte har samma 

utgångspunkt. Respondent 1 och 2 har en större möjlighet till kommunikation med sina chefer 

och ledningen, vilket enligt DiFonzo och Bordia (1998), Ströh och Jaatinen (2002) och Heide, 

Johansson och Simonsson (2005) skapar en god utgångspunkt för en lyckad förändring där 

delaktighet, engagemang samt förståelse för förändringen är hög, vilket i sin tur resulterar i 

positiva attityder mot förändringen.   

Respondent 3 och 4 anser, att kommunikationen misslyckas på grund av att det inte finns 

några mottagare, endast sändare, samt att informationen är för omfattande. Enligt Johansson 

och Heide (2008) ska chefer fungera, som länken mellan medarbetare och ledningen för att 

minska funderingar och frågor under förändringsprocessen. I detta fall har länken brustit, då 

respondent 3 och 4 upplever att deras chefer inte tar hänsyn till deras synpunkter och 

funderingar, vilket resulterar i oroliga och missnöjda medarbetare, som påverkar förändringen 

negativt. Vidare påpekar Johansson och Heide (2008) att medarbetares synpunkter är viktiga, 

eftersom de besitter kunskapen om organisationens vardag. När deras funderingar och 

synpunkter negligeras skapar det inte enbart missnöjda medarbetare, utan kunskap om 

förändring, på lägre nivå, kommer också bort. Detta kan skapa en känsla av, att förändringen 

inte når ända ner i organisationen utan stannar på högre instans och det kan leda vidare till att 

medarbetare inte känner sig delaktiga och involverade i förändringen och därmed uppstår 

motstånd mot förändringen. Återigen, detta kan kopplas till förändringssyftet, som skiljer sig 

åt mellan medarbetares uppfattning och ledningsgruppers.  

Angelöw (2010) förklarar, att informationsstorleken bör vara på en rimlig nivå för att 

underlätta för medarbete att ta del av denna information. Respondent 2 håller med respondent 

3 om, att informationen från Genomförandekommittén är väldigt omfattande och det påverkar 

medarbetares mentala beredskap, som Johansson och Heide (2008) talar om. När 

informationen blir så omfattande, som de hävdar att den är, så kräver det ett starkt samarbete 

mellan ledningen, chefer och medarbetare för att underlätta kommunikation och undvika 

missförstånd. Enligt respondent 1 och 2 har samarbeten mellan chefer och ledningen haft rätt 

riktning, men samarbeten mellan chefer och medarbetare har en del kvar att förbättra. Detta 

bör tas hänsyn till och ledningen bör löpande konsultera sina medarbetare, på alla nivåer, för 
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att få dem att känna sig engagerade och delaktiga i förändringen, vilket möjligtvis kan minska 

motståndet.  

Respondent 4 berättar, att hens intresse för förändringen är lågt och detta har även en 

påverkan i en förändring, trots att hen inte upptäcker det. Enligt Wadell och Sohal (1998) kan 

negativitet sprida sig bland medarbetare och orsaka grupptryck och en oengagerad 

medarbetare kan medföra att motståndet ökar. De informationstillfällen som ges, har som 

syfte, att öka förståelsen för förändringen men en oengagerad medarbetare kan skapa ett 

problem, som Horn (1999 refereras i Daly, Teague, & Kitchen, 2003) talar om. Forskaren 

menar, att medarbetare blockerar ledningens och chefers information, vilket kan leda till att 

samarbete mellan dessa parter utesluts. Återigen, kommunikation är en tvåvägsprocess och 

det kräver, att både medarbetare, chefer och ledningen samarbetar för att få till 

kommunikation på bästa sätt. Trots allt, en förändring kommer att fungera om alla parter är 

involverade, motiverade och engagerade.  

5.5. Den officiella bilden av förändringen 

Detta avsnitt behandlar ledningsperspektiv av förändringen, där statsministern (Stefan 

Löfven), inrikesministern (Anders Ygeman) och Polisförbundets ordförande (Lena Nitz) ger 

bilden av Polissamordningen via intervjuer till olika nyhetskanaler.  

”Det är en gigantisk omorganisation, vi måste förstå vad det handlar om… med myndighet 

med nästan 30 000 anställda ska ställas om, så det är klart att det kommer att ta tid och vi 

måste ge den där tiden och det ska också bli en uppföljning på den här omorganisationen som 

statskontoret ska göra. Vi måste vara vaksamma för polisen, det måste fungera naturligtvis 

och hela tanken om omorganisationen är att få poliser närmare befolkningen och det är det 

som vi ska hålla ögonen öppna på.”  

    (Löfven, 2016) 

Enligt statsministern så ska den nya Polismyndigheten uppnå en förbättring gällande närmare 

kontakt med medborgare. Detta är något som respondenter 3 och 4 upplever som en tvärtom-

effekt sedan förändringen. Detta kan upplevas som negativt bland anställda inom Polisen, 

eftersom statsministern gör ett uttalande, som de inte upplever likadant inom organisationen. 

Det kan tyda på att helhetsbilden på hans nivå har väldigt brett perspektiv, som skiljer sig åt, 

jämfört med medarbetarnas perspektiv. Det är lätt att missförstånd uppstår när det blir så stora 
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olikheter inom organisationen. Samtidigt är det ett komplicerat område att behandla, eftersom 

ledningen har sitt krav att verkställa och medarbetare har sina krav att uppfylla, vilket gör det 

svårt för dem att förstå sig på varandra eller att kunna hålla med varandra. Detta kan styrkas 

med Johansson och Heide (2008) teori, som talar om att auktoritet kan begränsa samarbete 

mellan olika nivåerna.  

Vidare kan Löfvens uttalande tolkas som att förändringen fortfarande pågår och i dagsläget 

inte har uppnått målet än. Det har nästan gått två år sedan förändringen påbörjades och enligt 

respondenterna har Polisen en lång väg kvar innan förändringen institutionaliseras. Detta kan 

medföra problem i Polisens arbetsuppgifter. Respondenterna har medgett att på lägre nivå 

inom Polisen finns flera saker, som inte fungerar fullt ut och dessa saker har en direkt 

påverkan på medborgarnas säkerhet. Löfvens kommentar om En gigantisk omorganisering, 

tyder på att förändringen tillhör den revolutionerande typen, vilket samtliga respondenter 

håller med om. Löfven är medveten om, att denna förändring är tidskrävande och det finns en 

viss fördröjning i förändringsprocessen. Detta återspeglar det som tidigare diskuterats under 

rubriken, förändring, där respondenterna anser att Polissamordningen har gått för snabbt och 

är för stor. Det saknas motivation, delaktighet och engagemang bland medarbetare, vilket i sin 

tur leder till att förändringen fördröjs.  

Ygeman (2016) styrker ovanstående uttalande då han under intervjun med Agenda, har 

förklarat att den nya Polismyndigheten inte har levererat tillräckligt med resultat efter 

förändringen. Detta beror, enligt honom, bland annat på omvärldsfaktorer som påverkar 

förändringen negativt. Han anser även, att ledarskap och kommunikation inom organisationen 

under förändringen inte har fungerat särskilt bra, medarbetare upplever att de inte blir 

lyssnade på och deras synpunkter inte går att resonera om.  

De externa faktorerna, som händer i omvärlden, går inte att påverka, men de påverkar 

förändringsarbetet oerhört. Dock, de interna faktorer som går att hantera väljer organisationen 

att bortse ifrån. I detta fall syftar det på ledarskap och kommunikation. Enligt Lena Nitz 

(2016) har Polismyndigheten blivit sämre på att ta emot kritik och synpunkter från 

medarbetares perspektiv och det har lett till bland annat frustation och missnöje. Hon betonar 

vikten av att ledarskapet måste bli bättre, ledningen måste visa tydligt vart organisationen är 

på väg och i vilken riktning den riktar sig.  
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Både Ygeman (2016) och Nitz (2016) är medvetna om de problem, som samtliga 

respondenter berättat om. De betonar, att det är bland de största problemen vad organisationen 

beträffar under förändringen. Detta är märkvärdigt. Varför har inga åtgärder vidtagits, när 

problemet är tydligt. Under sommaren 2016 har problemet intensifierats och medarbetare valt 

att lämna organisationen och det är ett resultat av förändringen (Nitz, 2016a). Motstånd mot 

förändring, enligt Huzell (2005), definieras som, när medarbetare motsätter sig förändring och 

försöker visa motvilja mot förändringen. Avhoppen kan tolkas som ett sätt, som medarbetare 

vill visa sitt missnöje och sin frustation mot den nya Polismyndigheten på. Motstånd kan 

uttalas på olika sätt (Bruzelius & Skärvad, 2011), och avhoppen är ett sätt att visa på 

motstånd.  

Det är viktigt att inte glömma bort, att det är medarbetare som skapar en organisation, 

speciellt inom Polisen. Poliser är den viktigaste resursen, som Polismyndigheten ska bevara, 

eftersom de är ansiktet utåt och de är vad medborgare ser. När medarbetare inte trivs bra i sina 

arbetsroller kan det även synas utåt och i värsta fall påverkas arbetsuppgifter negativt. 

Medarbetare möter alltid de vardagliga hinder i organisationer, som ledningen kanske inte har 

tillgång till, därmed bör medarbetares synpunkter och kritik värderas högt. På det sättet kan 

organisationen utvecklas nerifrån upp och fungera rationellt.  
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6. Slutsatser 

Detta avsnitt sammanfattar analysen som diskuterades i kapitlet ovan. Avsnittet besvarar även 

uppsatsens frågeställningar.  

Hur motstånd kan komma till uttryck i samband med en organisationsförändring? 

Motstånd mot en organisationsförändring är ett komplext ämne, eftersom organisationens mål 

och människors psykologi måste samspela. Motstånd, som uppstår i samband med 

förändringar, beror på flera orsaker. Undersökningen indikerar att missnöje bland medarbetare 

har skapat en stor kraft, som motsätter sig förändringen och detta beror bland annat på:  

 En ojämn delaktighet under förändringsprocessen, de som arbetar på chefsnivå har 

en bättre utgångsposition jämfört med de som arbetar på en lägre nivå. Därmed 

tenderar chefer att ha större förståelse för förändringen än medarbetare.  

 Ett olika perspektiv på en förändring, där den kan tolkas olika. Helhetsbilden är för 

olika för att alla ska kunna se en förändring på samma sätt.  

 Hierarkin begränsar informationen, som är relevant för förändringen. Det leder till 

att bristande kunskap om förändringen skapar negativa känslor, som skapar 

motsättningar mot förändringen.  

 Det saknas förtroende för förändring på grund av tidsbrist. En revolutionerande 

förändring kräver mer tid och arbete. När förändringens omfattning är så stor, 

kräver det mer tid för medarbetare för att anpassa sig och hinna skapa förtroende 

för förändringen.  

 Positiva reaktioner som finns är undanskymda av negativiteter. Det finns för få 

positiva reaktioner, som motverkar motstånd.  

På vilket sätt påverkar faktorer; ledarskap och kommunikation, ett motstånd mot en 

organisatorisk förändring?  

 

Ledarskap:  

 Samarbetet mellan chefer och medarbetare är en viktig källa till att förändringen 

ska lyckas. Samarbete ska eftersträvas under en förändring, eftersom det kan 

gynna relationen och leder vidare till förtroende för både överordnade och för 

förändringen. På detta sätt kan positiva attityder till förändring skapas.  

 Ledningen ser oftast en annan bild av organisationen än medarbetarna, vilket gör 

att de förändrar saker, som de tycker är viktiga, medan medarbetare tycker annat. 
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När ledningen inte har fått tillräckligt med support från längre ner i organisationen 

blir slutresultatet, att förändringen upplevs, som negativ från medarbetares 

synpunkt.  

Kommunikation:  

 Kommunikation som inte når ända ner i organisationen, speciellt i stora 

organisationer, skapar ett stort problem. Det blir för långa avstånd mellan 

ledningen och medarbetare vilket försvårar förändringsarbetet, eftersom ledningen 

inte har fått tillräckligt med medarbetares stöd.  

 Kommunikation är viktig under en förändring, eftersom kommunikation mellan 

ledningen och medarbetare (som går via chefer) skapar delaktighet, motivation och 

engagemang bland medarbetare. Den skapar även förtroende och förståelse för 

förändringen.  

 Viktigt är, att kommunikation ska ge möjlighet till en diskussion, där alla parter 

har chans att framföra sina synpunkter och få sina röster hörda, speciellt 

medarbetares synpunkter, eftersom de oftast får mindre chans i en kommunikation 

i stora kontexter.  



 

7. Litteraturförteckning 

Ahrenfelt, B. (2013). Föränndring som tillstånd - Att leda förändrings- och utvevklingsarbete 

i företag och organisationer. Lund: Studentlitteratur AB. 

Alvesson, M., & Sveningsson, S. (2008). Förändringsarbete i organisationer - om att uveckla 

företagskulturer. Malmö: Liber. 

Alvesson, M., & Sveningsson, S. (2014). Förändringsarbete i organisationer - Om att 

utveckla företagskulturer. Stockholm: Liber AB. 

Alvesson, M., & Sveningsson, S. (2016). Change Organizational Culture. Oxon: Routledge. 

Angelöw, B. (2010). Framgångsrikt förändringsarbete - om individ och orgnisation i 

förändring . Falkenberg: Natur & Kultur. 

Ansoff, I. (1988). The New Corporate Strategy. New York: John Wiley & Sons. 

Bakker, R. M. (2010). Taking stock of organizational forms: A systematic review and 

research agenda. International journal of management reviews, 12(4), 466-486. 

Bass, B. M., & Bass, R. (2008). The Bass handbook of leadership - Theory, Research and 

Managerial applications . New York: The Free Press. 

Björklund, M., & Paulsson, U. (2003). Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera. 

Lund: Studentlitteratur. 

Brightman, B. K., & Moran, J. W. (2001). Managing organizational priorities. Career 

Development International, 6(5), 244 - 288. 

Bruzelius, L. H., & Skärvad, P.-H. (2011). Integrerad organisationslära. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Bryman, A., & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Polen: Liber AB. 

Burke, W. W. (2014). Organization change : theory and practice. Los Angeles: Sage. 



 

Çelik, A., & Ozsoy, N. (2016). Organizational change: where have we come from and where 

are we going? International journal of academic research in accounting, finance and 

management sciences, 6(1), 134-141. 

Child, J. (2015). Organization: contemporary principles and practice. Cornwall: Blackwell 

Publishing. 

Coetsee, L. (1999). From Resistance to commitment. Public Administration Quarterly, 23(2), 

204-222. 

Collinson, D., & Ackroyd, S. (2005). Resistance, Misbehavior and Dissent. i S. Ackroyd, R. 

Batt, P. Thompson, & P. S. Tolbert, The Oxford Handbook of Work and Organization 

(ss. 306-323). Oxford: Oxford University Press. 

Dagens Nyheter. (den 22 03 2016). Polisen oroas av alla avhopp. Hämtat från 

http://www.dn.se/: http://www.dn.se/nyheter/sverige/polisen-oroas-av-alla-avhopp/ 

Dagens Nyheter. (den 30 08 2016a). Rekordfå brott klaras upp efter polisens omorganisation. 

Hämtat från dn.se: http://www.dn.se/nyheter/sverige/rekordfa-brott-klaras-upp-efter-

polisens-omorganisation/ 

Daly, F., Teague, P., & Kitchen, P. (2003). Exploring the role of internal communication 

during organisational change. Corporate Communications: An International Journal, 

8(3), 153 - 162. 

 

Dawson, P. (2003). Understanding Organizational Change : The Contemporary Experience 

of People at Work. London: Sage. 

Dobers, P. (2010). Corporate Social Responsibility. Stockholm: Santérus Academic Press. 

Ekstam, K. (2005). Leda förändring. Kristianstad : Boktryckeri AB. 

Eliasson, D. (den 04 09 2016). 4 sep 21.15. (Agenda, Intervjuare) 

Fackförbund. (2016). POLISFÖRBUNDET. Hämtat från http://xn--fackfrbund-icb.nu/: 

http://xn--fackfrbund-icb.nu/polisforbundet/ 



 

Ford, J. D., Ford, L. W., & D'amelio, A. (2008). Resistance to change: The rest of the story. 

Academy of management review, 33(2), 362-377. 

Gill, R. (2010). Change management--or change leadership? Journal of Change Management, 

3(4), 307-318. 

Granberg, O. (2013). Ledarskap och organisation i en föränderlig värld. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Granér, R. (den 04 09 2016). 4 sep 21.15. (Agenda, Intervjuare) Hämtat från 

http://www.svtplay.se/video/10063347/agenda/agenda-4-sep-21-15?start=auto 

Grieves, J. (2010). Organizational change - themes and issues. New York: Oxford university 

press. 

Grunig, J. E. (1992). Excellence in pucblic relations and communication managament. New 

Jursey: Routledge. 

Hallin, A., & Röndell, J. (den 03 09 2015). Projektledning och verksamhetsutveckling 

FOA310 - F2: - Hur, var och när uppstår förändringsbehov i organisationer? Hämtat 

från blackboard.mdh.se: https://blackboard.mdh.se/bbcswebdav/pid-217640-dt-

content-rid-916868_1/courses/FOA310-H15-

OA310/F2.%20FOA310%20f%C3%B6r%C3%A4ndring%20och%20behov.pdf 

Heide, M., Johansson, C., & Simonsson, C. (2005). Kommunikation och organisation. 

Kristianstad: Liber AB. 

Hirschman, A. O. (2008). Sorti eller protest - En fråga om lojaliteter. Riga: Arkiv förslag. 

Horn, K. (1999). GE capital turns into the voice of employee. Total communication 

measurement, 3(3), 1-2. 

Huzell, H. (den 25 november 2005). Management och motstånd. Akademisk avhandling. 

Karlstad: Karlstads universitet. 

Jacobsen, D. I. (2013). Organisationsförädringar och förändringsledarskap. Lund: 

Studentlitteratur AB. 



 

Johansson, C., & Heide, M. (2008). Kommunikation i förändringsprocesser. Wilco: Liber 

AB. 

Jones, G. R. (2013). Organizational theory, design, and change. Harlow: Pearson. 

Kavanagh, M. H., & Ashkanasy, N. M. (2006). The Impact of Leadership and 

ChangeManagement Strategy on OrganizationalCulture and Individual Acceptance 

ofChange during a Merger. British Journal of Management, 17, 81-103. 

Kitchen, P. J., & Daly, F. (2002). Internal communication during change management. 

Corporate Communications: An International Journal, 7(1), 46-53. 

Kotter, J. P. (1996). Leading change - Why transformation Efforts fail. Boston: Harvard 

Business School Press. 

Löfven, s. (den 31 08 2016). Vi ska inte sätta någon krisstämpel. (Expressen, Intervjuare) 

McHugh, M. (1997). The stress factor: another item for the change management agenda? 

Journal of Organizational Change Management, 10(4), 345-362. 

Mishra, K., Boynton, L., & Mishra, A. (2014). Driving Employee Engagement - The 

Expanded Role of Internal Communications. International Journal of Business 

Communication, 51(2), 183-202. 

Moran, J. W., & Brightman, B. K. (2000). Leading organizational. Journal of Workplace 

Learning, 12(2), 66 - 74. 

Nationalencyklopedin. (03 2016). Elton Mayo. Hämtat från www.ne.se: 

http://www.ne.se.ep.bib.mdh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/elton-mayo 

Nationalencyklopedin. (09 2016a). Scientific management. Hämtat från ne.se: 

http://www.ne.se.ep.bib.mdh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/scientific-

management 

Nationalencyklopedin. (09 2016b). Human Relations-skolan. Hämtat från http://www.ne.se/: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/human-relations-skolan 



 

Nationalencyklopedin. (09 2016c). Kommunikation. Hämtat från ne.se: 

http://www.ne.se.ep.bib.mdh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kommunikati

on 

Nilsson, B., & Waldemarson, A.-K. (2007). Kommunikation - Samspel mellan människor. 

Lund: Studentlitteratur AB. 

Nitz, L. (07 2016). Gomorron Sverige. (G. Sverige, Intervjuare) 

Nitz, L. (den 11 07 2016a). Polisförbundet: Poliser säger upp sig efter omorganisationen. (S. 

Radio, Intervjuare) 

Olsson, H., & Sörensen, S. (2007). Forskningsprocessen - Kvalitativa och Kvantitativa 

perspektiv. Nacka: Liber AB. 

Oreg, S. (2007). Personality, context, and resistance to organizational change. European 

Journal of Work and Organizational Psychology, 15(1), 73-101. 

Ortiz, L. (2009). När förändring är svårt - att hantera motstånd med motiverande samtal. 

Stockholm: Natur & Kultur. 

Papke-Shields, K. E., Beise, C., & Quan, J. (2010). Do project managers practice what they 

preach, and does it matter to project success. International journal of project 

management, 28(7), 650-662. 

Pettigrew, A. M. (den 01 11 1987). Context and Action in the Transformation of the firm. 

Journal of Management studies, 24(6), 649 - 670. 

Piderit, S. K. (2000). Rethinking resistance and recognizing ambivalence: A multidimensional 

view of attitudes toward an organizational change. Academy of management review, 

25(4), 783-794. 

Polisen. (den 11 07 2016). Så många slutade i juni. Hämtat från polisen.se: 

https://polisen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/Juli/Sa-manga-slutade-i-juni/ 

Polisen. (2016). Årsredovisning 2015. Stockholm: Polisens tryckeri. 

Polisen. (2016a). Arbetsmetoder. Hämtat från https://polisen.se: 

https://polisen.se/Stockholms_lan/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/ 



 

Polisförbundet. (den 17 11 2015). Medlemmarna i Polisförbundet om omorganisationen mm. 

Hämtat från http://www.polisforbundet.se/: 

http://www.polisforbundet.se/Polisk%C3%A5ren_s%C3%A5gar_OO_statistik.pdf 

Polissamordningen. (2012). Kommittédirektiv - Ombildning av polisen till en sammanhållen 

myndighet. Polissamordningen. 

Polissamordningen. (den 20 03 2013). Polissamordningen. Hämtat från 

polissamordningen.se: 

http://polissamordningen.se/filer/Arbetsmaterial_och_beslut/F%C3%B6r%20dig%20s

om%20ska%20prata%20om%20f%C3%B6r%C3%A4ndringen/Informationsmaterial/

Polissamordningen_%C3%B6versiktsinformation-A3.pdf 

Polissamordningen. (den 31 03 2015). Frågor och svar - Allmäna frågor. Hämtat från 

http://polissamordningen.se/: http://polissamordningen.se/page/faq 

Reichers, A. E., Wanous, J. P., & Austin, J. T. (1997). Understanding and managing cynicism 

about organizational change. The Academy of Management Executive, 11(1), 48-59. 

Saunders, M. (1999). Linking external communication &amp; organizational effectiveness. 

Organization Development Journal, 17(4), 35-40. 

Sennett, R. (1998). The corrosion of character : the personal consequences of work in the 

new capitalism. New york: Norton. 

Stukát, S. (2005). Att skriva examarabete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

Svensen, E., Neset, G., & Eriksen, H. R. (2007). Factors associated with a positive attitude 

towards change among employees during the early phase of a downsizing process. 

Scandinavian Journal of Psychology, 2, 153–159. 

Sveriges Radio. (den 07 10 2012). P3 Dokumentär - Mordet på Engla Höglund. Mordet på 

Engla Höglund. 

Svt Nyheter. (den 04 02 2010). Hård kritik mot polisen efter Engla-mordet. Hämtat från 

http://www.svt.se/: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/hard-kritik-mot-polisen-efter-

engla-mordet 



 

SVT Nyheter. (den 22 mars 2016). Rekordmånga poliser hoppar av. Hämtat från 

http://www.svt.se/: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/rekordmanga-poliser-hoppar-av 

TNS Sifo. (2014). Medlemsundersökning för Polisförbundet 2014. Hämtat från 

http://www.tns-sifo.se/: http://www.tns-

sifo.se/media/526938/1530788_polisf_rbundet_opinionsfr_gor_medlemmar_dec_2014

.pdf 

Wadell, D., & Sohal, A. S. (1998). Resistance: a constructive tool for change. Management 

Decision, 36(8), 543-548. 

Washington, M., & Hacker, M. (2005). Why change fails: knowledge counts. Leadership & 

organization development, 26(5), 400-411. 

Weber, P. S., & Weber, J. E. (2001). Changes in employee perceptions during organizational 

change. Leadership & organizational development, 22(6), 291-300. 

Weick, K. E. (1993). The Collapse of Sensemaking in Organizations: The Mann Gulch 

Disaster. Administrative Science Quarterly, 38(4), 628-652. 

Ygeman, A. (den 04 09 2016). 4 sep 21.15. (Agenda, Intervjuare) 

 

  



 

Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor  

1) Kan du berätta lite om dig själv?  

2) Hur länge har du arbetat inom polismyndigheten 

3) Vad har du för position och arbetsuppgifter? 

4) Vad tror du är bakomliggande orsak till förändringen som sker inom Polisen?  

5) Vet du mycket om Polissamordningen och vad tror du är syfte med denna förändring?  

6) Hur skulle du beskriva denna förändring?  

7) Upplever du att det finns motstånd mot förändring på din arbetsplats?  

a. Om ja, vad tror du är bakomliggande orsaker till reaktionerna? 

b. Om nej, polisförbundet och media har publicerat artiklar om motstånd mot 

förändring inom Polisen, vad tror du är bakomliggande orsak till dessa motstånd? 

(Samtliga respondenter svarade ja under denna fråga) 

8) Vad upplever du som är positivt med denna förändring?  

9) Tycker du att ledningen eller chefer har identifierat de verkliga förändringsbehoven som 

fanns innan förändringen? Varför?   

10) Hur fungerar samarbetet mellan dig och din chef?  

11) Hur fungerar kommunikationen under förändringen?  

12) På vilket sätt försöker ledningen/förändringsledare att få dig involverad och engagerad i 

förändringen?  

13) Har du något att tillägga?  

 


