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II 
 

Sammanfattning 

Bakgrund: Planerade organisationsförändringar är ständigt återkommande inom både privata 

och offentliga organisationer, för att de ska kunna anpassa sig till omvärlden. 

Omorganisationer har visat sig vara en betydande orsak till ökad stress i arbetet, då det ofta 

skapar osäkerhet hos anställda. Osäkerheten uppstår ofta när de anställda upplever att de inte 

har kontroll över sin situation samt när bristande information ges ut. Detta leder ofta till 

bristande delaktighet och inflytande bland de anställda, vilket ofta leder till ökad 

arbetsrelaterad stress. Den ökade arbetsrelaterade stressen kan leda till allvarliga 

konsekvenser, så som ökade kostnader och sämre välmående för individ, organisation och 

samhälle. 

Syfte: Studiens syfte är att öka förståelsen för hur organisationer kan hantera arbetsrelaterad 

stress vid planerade organisationsförändringar. 

Metod: Då syftet med studien var att undersöka enskilda individers upplevelser för att få ett 

djup i det insamlade materialet har en kvalitativ metod använts. Undersökningen genomfördes 

i form av tio individuella semistrukturerade intervjuer inom Polisregion Väst i Polisområde 

Stor-Göteborg.   

Slutsatser: Den här studiens resultat betonar vikten av en fungerande och balanserad 

informationsspridning för att säkerställa stresshanteringens effektivitet. Informationen har 

även visat sig ha stor inverkan på organisationens hantering av osäkerhet och kontroll samt 

inflytande och delaktighet som är betydande orsaker till arbetsrelaterad stress vid planerade 

organisationsförändringar. Vidare har studien visat att informationen behöver vara tillgänglig 

och relevant för medarbetarna, men även korrekt och komma rätt i tiden för att kunna hantera 

den stress som kan uppstå. Ledarskapet och förtroendet för den närmaste chefen och 

ledningen har visat sig vara av betydelse för hur medarbetarna förhåller sig till informationen 

som delges, vilket också påverkar hur den arbetsrelaterade stressen hanteras. För att kunna 

vara delaktig och ha inflytande över förändringen på ett gynnsamt sätt, behöver medarbetaren 

bli informerad om hur denne skall gå till väga. Information är således nyckeln till en 

fungerande stresshantering vid planerade organisationsförändringar. 

Nyckelord: Arbetsrelaterad stress, planerade organisationsförändringar, osäkerhet, kontroll, 

information, inflytande, delaktighet, Polismyndigheten, medarbetare 
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Abstract 

Background: Planned organizational changes are recurring within both private and public 

organizations, in order to be able to adapt to the outside world. Reorganization has proven to 

be a significant cause of increased stress at work, as it often creates uncertainty among 

employees. Uncertainty often occurs when employees feel they have no control over their 

situation as well as the lack of information given out. This often leads to a lack of 

involvement and influence among the employees, which often leads to increased work-related 

stress. The increased work-related stress can lead to serious consequences, such as increased 

costs and reduced well-being of individuals, organizations and society. 

Purpose: The study aims to increase the understanding of how organizations can manage 

work-related stress during planned organizational changes.  

Method: Since the purpose of the study was to investigate individuals’ experiences in order 

to get a depth in the material collected, a qualitative method has been used. The survey was 

conducted in the form of ten individual semi-structured interviews within Polisregion Väst in 

Polisområde Stor-Göteborg. 

Conclusion: The study’s results emphasize the importance of an effective and balanced 

information dissemination to ensure the efficiency of stress management. The information has 

also been shown to have a major impact on the organization’s management of uncertainty, 

control, influence and participation, which are important causes of work-related stress during 

planned organizational changes. Furthermore, the study has shown that the information need 

to be accessible and relevant to employees, but also correct and right in time to manage the 

stress that can arise. The leadership and the trust of the immediate supervisor and the 

management has proven to be of importance for how employees relate to the information 

notified, which also affects how work-related stress is managed. To be able to participate and 

have influence on the change in a favorable way, the employee needs to be informed of how 

he or she should proceed. Thus, information is the key to a functioning stress management 

during planned organizational changes.  

Keywords: Work-related stress, planned organizational change, uncertainty, control, 

information, influence, participation, Polismyndigheten, employee 
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1. Inledning 
I detta inledande avsnitt redogörs det för bakgrunden av det valda studieområdet, vilken 

mynnar ut i en problemformulering och syfte. 

 

1.1 Polisen 
Inom Polismyndigheten i Sverige pågår just nu den mest omfattande omorganiseringen sedan 

1960-talet (Blåljus.nu, 2014). Denna omorganisation har i varierande omfattning påverkat de 

anställdas1 arbetsförhållanden och för många har det inneburit nya tjänster och 

arbetsuppgifter. Det har även konstaterats genom en undersökning av Polisförbundet att sju av 

tio anställda upplever mer negativ stress på grund av omorganisationen (Nitz, 2016). Den 

negativa stressen har yttrat sig på ett sådant sätt att de anställda upplever att de inte har tid att 

varken äta eller gå på toaletten. Det har även gått så pass långt att åtta av tio anställda funderar 

på att säga upp sig och att en av de största orsakerna till uppsägningarna är den pågående 

organisationsförändringen (Polisförbundet, 2015).  

1.2 Planerade förändringar 
Planerade förändringar innebär att man genomför medvetna ändringar av befintliga processer 

och beteenden, som leder till nya processer och beteenden med syftet att förbättra 

organisationens totala prestationsförmåga (Smulowitz, 2014). En planerad 

organisationsförändring i den offentliga sektorn sker ofta “uppifrån och ned” (Kronvall et al., 

1991) där beslutet bakom förändringen ofta ligger hos politikerna (Robertson & Seneviratne, 

1995). Bakom den nu pågående omorganisationen av Polismyndigheten ligger det ett 

riksdagsbeslut (Riksdagen.se, 2013), som gör att de anställda inom landets polismyndigheter 

inte har annat val än att genomgå förändringen. Riksdagsbeslutet innebär att de 21 

polismyndigheterna, Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium ska bli en 

och samma myndighet (Polisen.se). Planerade förändringar kan leda till både positiva och 

negativa effekter för organisationen och dess medlemmar (Smulowitz, 2014). Om 

organisationen lyckas genomföra förändringen på ett bra sätt, kan det leda till betydande 

långvariga fördelar för organisationen och individen, så som ökad moral, produktivitet 

(Smulowitz, 2014) liksom välmående hos de anställda (Szücs, 2004). Skulle genomförandet 

av förändringen däremot misslyckas, exempelvis genom att man inte får med sig de anställda i 
                                                           
1 Begreppen anställda och medarbetare används synonymt i uppsatsen och avser personal 
under första linjens chefer samt undantagsvis en gruppchef.  
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förändringen, kan det leda till låg motivation, ökad oro, arbetsrelaterad stress, misstänksamhet 

och aktivt motstånd (Kronvall et al., 1991).  

1.3 Arbetsrelaterad stress 
Den arbetsrelaterade stressen uppstår när medarbetaren upplever att arbetets krav inte 

överensstämmer med dennes resurser eller kapacitet att möta dessa (Blaug et al., 2007). 

Stressnivån är individuell och grundas i vad en person upplever som hotande eller utmanande. 

Några av faktorerna som kan framkalla en ökad arbetsrelaterad stress är hög arbetsbelastning, 

nedskärning av personal, förändringar i organisationer och att medarbetarna upplever en låg 

delaktighet vid dessa förändringar (Johnson et al., 2007). Förändringar i organisationen 

påverkar alltså anställdas känslomässiga och psykiska välmående och då även medarbetarnas 

stressnivå (Bordia et al., 2004) och kan leda till negativa reaktioner hos medarbetarna (Dahl, 

2011).  En hög nivå av stress i arbetet kan leda till att medarbetarna känner rädsla, ilska och 

frustration (Blaug et al., 2007; Motowidlo et al., 1986) eller får sömnsvårigheter och 

depressioner (Dahl, 2011). 

1.4 Arbetsrelaterad stress vid planerade förändringar 
Att inte veta hur förändringen kommer påverka exempelvis medarbetarnas karriärs- och 

utvecklingsmöjligheter, eller om de överhuvudtaget kommer ha kvar sitt arbete, kan bidra till 

en hög nivå av stress (Bordia et al, 2004). Osäkerhet som uppstår hos medarbetare vid 

planerade förändringar beror ofta på att medarbetaren upplever brist på kontroll över sin 

arbetssituation (McHugh, 1996) och har ofta sin grund i bristande informationsdelning 

(Bordia et al., 2004). Den stress som osäkerheten och bristande känslan av kontroll medför, 

kan i sin tur leda till att medarbetarna frivilligt väljer att säga upp sig (Rafferty & Griffin, 

2006), och att organisationer då mister värdefulla medarbetare. Genom att öka graden av 

inflytande och delaktighet hos medarbetarna, förslagsvis genom en bättre delning av 

information (Dahl, 2011) kan den höga stressnivån sänkas och då även mildra upplevelsen av 

osäkerhet. Informationsdelning reducerar inte bara osäkerhetskänslorna, utan den förstärker 

även känslan av kontroll över medarbetarens egen situation under förändringen (Bordia et al., 

2004). Att skapa delaktighet hos medarbetarna kan exempelvis göras genom att låta dem vara 

med i beslutsfattandet (Bruhn et al., 2001) eller att förse dem med regelbunden återkoppling i 

form av relevant information. Det kan leda till minskad stress och ökat förtroende för 

organisationen. Om medarbetarna känner sig delaktiga i förändringsprocessen kommer detta 

att leda till ökad motivation, minskad stress och minskat motstånd till förändringen (Kronvall 

et al., 1991). 
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1.4.1 Problemformulering 
Bakgrunden har resulterat i följande frågeställning: 

Hur upplever medarbetare att organisationen arbetar för att hantera arbetsrelaterad stress 

vid en planerad organisationsförändring? 

Forskningsfrågan kommer att utvecklas efter att den teoretiska referensramen har presenterats. 

1.4.2 Syfte 
Studiens syfte är att öka förståelsen för hur organisationer kan hantera arbetsrelaterad stress 

vid planerade organisationsförändringar. 
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2. Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen redogörs det för planerad förändring, stress, arbetsrelaterad 

stress, osäkerhet och kontroll, information samt inflytande och delaktighet. Avsnittet avslutas 

med en sammanfattande teorimodell samt utvecklade frågeställningar.  

 

2.1 Planerad förändring 
Varför organisationer väljer att genomgå förändringar är ofta för att anpassa sig till eller 

reagera på demografiska, ekonomiska, politiska och teknologiska krafter, det vill säga 

förändringar i omvärlden (Allen et al., 2007; March, 1981; Tsoukas & Chia, 2002; Öner et al., 

2014). Som tidigare nämnts i inledningen, styr politiska beslut ofta huruvida offentliga 

verksamheter behöver förändras och att förändringen därför ofta är toppstyrd (Kronvall et al., 

1991). Det beror på att det är politikerna som tar beslut angående lagar och regleringar som 

påverkar verksamheterna (Robertson & Seneviratne, 1995). En planerad förändring kan 

beskrivas som förändringar av nuvarande befintliga beteenden och processer, som blir nya 

beteenden och processer, med mål att öka organisationens totala prestationsförmåga 

(Smulowitz, 2014; Robertson & Seneviratne, 1995). I många fall genomförs en planerad 

förändring för att hantera ett förutspått problem eller fel av något slag. Det som kan göra att 

planerade förändringar blir svåra att styra eller klara av är otillräckliga resurser, tidspress, att 

det uppstår motstånd eller att det är en begränsad informationsspridning angående praktiska 

omständigheter (Covin och Kilmann, 1990). Flera faktorer kan påverka en förändring, till 

exempel att ledningens arbete syns, att alla medarbetare får vara med och delta och att 

relevant information ges ut. Om dessa faktorer existerar genererar det ett positivt utfall för 

organisationen, medan det genererar ett negativt utfall om de inte gör det (Covin och 

Kilmann, 1990). 

2.2 Stress 
Enligt Blaug et al. (2007) har stress blivit allt vanligare i samhället och något som växt fram 

enormt under de senaste åren. Biologiskt sett är stress konstruerat för att vi ska klara av 

fysiska hot, men idag har ordet stress fått så många betydelser för varje enskild individ att det 

har blivit svårdefinierat, det är med andra ord en ospecifik reaktion (Theorell, 2002). Den 

moderna definitionen av stress är att det är något personligt som varierar från individ till 

individ och skapas av tryck och krav från omgivningen. Stress är alltså den känsla individen 

har, om huruvida den kommer lyckas att möta de krav som ställs på denne (Blaug et al., 
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2002). Om stressen pågår under en längre tid, kan detta leda till exempelvis trötthet, låga 

blodvärden, infektioner och utbrändhet i arbetet (Theorell, 2002). 

2.3 Arbetsrelaterad stress 
Den arbetsrelaterade stressen uppstår när en anställd känner att denne inte har de resurser och 

den kapacitet för att leva upp till de krav som ställs i arbetet (Blaug et al., 2007; Av.se, 2015). 

Den upplevda stressnivån beror även på vad en person uppfattar som skrämmande eller 

utmanande i olika situationer och huruvida denne tror sig kunna hantera det. På individnivå är 

den mest skadliga påverkan på medarbetaren under en organisationsförändring, minskat 

psykiskt välmående. Detta kan ta sig uttryck i känslor av utmattning och andra stressymptom. 

Medarbetare kan uppleva att deras arbetsinsatser påverkas av en hög nivå av stress 

(Motowidlo et al., 1986). I en studie av Johnson et al. (2005) upplevde respondenterna att 

deras arbetsuppgifter inte kunde utföras tillräckligt bra på grund av en ökad stress, vilket blev 

ett problem för hela organisationen. Den arbetsrelaterade stressen har även en dokumenterad 

påverkan på medarbetares arbetstillfredsställelse och intentioner att lämna organisationen 

(Bordia et al., 2004; Johnson et al., 2005). Därför finns det risker att värdefulla medarbetare 

väljer att säga upp sig på grund av stressen och ohälsan den kan medföra (Blaug et al., 2007). 

Stress i arbetet kan även vara positivt för produktiviteten hos de anställda och deras fokus på 

uppgiften (Dahl, 2011). Det är när stressnivån överstiger en viss gräns och leder till psykiska 

problem som den blir en allvarlig hälsorisk för både individen och organisationen.  

Stress fortsätter att kräva uppmärksamhet, särskilt när arbetsrelaterad stress blir mer och mer 

kostsamt för både individ, organisation och samhälle (Blaug et al., 2007). Då många lösningar 

idag inte tar hänsyn till de mer personliga effekterna och hur de yttrar sig, kommer 

lösningarna sannolikt inte ge något större resultat. De organisationer som är måna om 

stressnivåerna hos sina medarbetare behöver lägga större fokus och uppmärksamhet på de 

problem inom organisationen som är mest troliga att generera stress (Blaug et al., 2007). 

2.4 Osäkerhet och kontroll 
Den mänskliga sidan av organisationsförändringar är varken rationell eller logisk och 

innefattar många känslor hos den anställde, så som rädsla och osäkerhet (Iacovini, 1993). 

Osäkerhet kan definieras som medarbetarens bristande möjlighet att på förhand kunna förutse 

vad som ska ske (Allen et al, 2007), och är en betydande orsak för psykisk påfrestning och 

stress hos medarbetaren under organisationförändringar (Bordia et al., 2004). Osäkerheten har 

även en betydande påverkan på medarbetarnas välmående (Hellgren et al. 1999). McHugh 
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(1996) påpekar att osäkerheten även yttrar sig i form av känslor av kraftlöshet och 

misslyckande, vilket även det är en källa till stress. Det bristande välmåendet till följd av 

osäkerheten, kan påverka medarbetarnas attityd till arbetet och deras beteenden (Hellgren et 

al., 1999), vilket på lång sikt kan ha en negativ inverkan på organisationen i sin helhet.  

Känslan av osäkerhet är ofta väl utbredd i organisationen under förändringsprocessen och 

omfattar oftast inte endast någon enstaka individ. En av de svåraste aspekterna av upplevelsen 

av organisationsförändringen för medarbetaren är osäkerheten som associeras med 

förändringens process och utfall (Bordia et al., 2004). Att inte veta hur förändringen kommer 

att påverka deras karriär- och utvecklingsmöjligheter (Bordia et al., 2004), arbetsvillkor och 

arbetsförhållanden (Hellgren et al., 1999) eller om de överhuvudtaget kommer ha sitt arbete 

kvar i den nya organisationen, kan leda till höga stressnivåer. Osäkerheten har en tydlig 

koppling till stress och har då en stark påverkan på medarbetarens välmående och psykiska 

påfrestning (Bordia et al., 2004). Om medarbetarna inte känner till hur förändringen kommer 

ske och konsekvenserna för de enskilda individernas arbete, kommer de att vara dåligt 

utrustade för att klara av att hantera förändringen. Människor på ett generellt plan ogillar att 

vara i situationer där de saknar kontroll, och försöker då återfå kontroll på olika sätt (Bordia et 

al., 2004). Det kan vara genom informationssökning eller att de skapar sig ett övertag över ett 

kunskapsområde. Kontroll är en viktig och avgörande faktor för medarbetares välmående på 

arbetsplatsen. Generellt sett, ju mer kontroll man har över händelser som kan leda till en hög 

stressnivå, desto mindre skada gör konsekvenserna av stressoren. Bordia et al. (2004) 

tydliggör och betonar osäkerhet och brist på kontroll som direkta konsekvenser av 

organisationsförändringar och att de har en indirekt påverkan på anställdas välmående, 

arbetstillfredsställelse och benägenhet att säga upp sig. 

Enligt Hellgren et al. (1999) har det ur både lednings- och hälsoperspektiv blivit av stor vikt 

att förstå hur osäkerhet i arbetet står i relation till välmåendet och attityden till arbetet. Bordia 

et al. (2004) föreslår att människor har två grundläggande behov vid en förändring - behov av 

att kunna förutse och förstå. Vilket innebär förmågan att kunna förutse vad som komma skall 

och förmågan att kunna förstå varför saker och ting är som de är. Organisationers ledning 

strävar ofta efter att ta itu med osäkerheten genom kommunikation, vilket ofta inte lever upp 

till förväntningarna (Bordia et al., 2004). Skulle man lyckas ha en bra kommunikation av 

viktig information gällande organisationsförändringen och dess påverkan på medarbetarna, 
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kan man minska osäkerhetskänslorna och öka känslan av kontroll (Allen et al., 2007; Bordia 

et al., 2004) 

2.5 Information 
Förändringar är ofta troliga att påverka kommunikationsstrukturen i organisationen och då 

leda till brister i informationsflödet (Dahl, 2011; Kronvall et al., 1991). Kommunikation och 

medarbetarnas delaktighet är ytterst viktiga delar för att lyckas implementera en 

organisationsförändring på ett effektivt sätt. Däremot kan kommunikationen både underlätta 

och försvåra de utmaningar som uppstår vid en organisationsförändring (DiFonzo & Bordia, 

1998). Bristande informationsspridning kan leda till att medarbetarna inte klarar av 

osäkerheten vid förändringen och kan resultera i ryktesspridning, vilket kan leda till lägre 

tillit, moral, delaktighet och negativa känslor hos de anställda. Detta förstärker de negativa 

aspekterna av förändringen (Bordia et al., 2004; DiFonzo & Bordia, 1998). Dåligt fungerande 

informationsdelning som bidrar till ryktesspridning kan således leda till ett större motstånd 

bland medarbetarna mot förändringen. Osäkerheten som kommer från ovissheten vid 

bristande informationsdelning leder ofta till besvikelse hos medarbetarna och att de börjar 

misstro och tappa förtroende för ledningen (Bordia et al., 2004). Förtroendet för ledningen har 

visat sig ha en stor betydelse för hur kritiska medarbetarna ställer sig till informationen 

ledningen går ut med (Allen et al., 2007).  

Under och efter förändringsprocessen, vid exempelvis nedskärning av personal och 

sammanslagningar av eller i organisationen, kan en god kommunikation inom organisationen 

hjälpa medarbetarna att hantera osäkerheten, förbättra arbetstillfredsställelsen och öka 

chanserna för att behålla den kvarvarande personalen (Bordia et al., 2004). Medarbetare 

föredrar att få information direkt från närmaste chefen, och ledningen förväntas komma med 

mer övergripande och strategisk information gällande förändringen (Allen et al., 2007). En 

korrekt och pålitlig informationsdelning, som kommer rätt i tiden under genomförandet av 

organisationsförändringen bör kunna förebygga och minska osäkerheten bland berörda 

medarbetare (Bordia et al., 2004). Således kan delning av information och en god 

kommunikation ge en känsla av säkerhet och trygghet hos medarbetarna. Trots att 

kommunikation kan bidra till en lägre nivå av rädsla vid förändring, kommer medarbetarna 

alltid att ha en känsla av misstänksamhet och kommer aldrig känna sig tillräckligt informerade 

(Bastien., 1987). När organisationen förändras kan det uppstå faktorer som leder till bristande 

kontroll hos medarbetarna och här menar Bordia et al. (2004) att kommunikation och 

informationsdelning kan minska osäkerheten som kan uppstå. Information som kommuniceras 
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ut till medarbetare kan bidra till kunskap som gör det möjligt för dem att förbereda sig på 

förändringen (Bordia et al, 2004), genom att göra vad som kommer ske här näst mer 

förutsägbart. En välfungerande informationsdelning och kommunikation inkluderar även 

troligtvis medarbetarnas åsikter och ökad delaktighet (Jackson, 1983).  

2.6 Inflytande och delaktighet 
När informationsdelningen hanteras på ett effektivt sätt, kan det bidra till en ökad känsla av 

delaktighet bland medarbetarna, vilket också kan leda till en ökad känsla av kontroll (Bordia 

et al., 2004; Jackson, 1983). En mer hälsosam organisation som tar ansvar för att minska den 

arbetsrelaterade stressnivån hos sina anställda, är de som ger sina anställda mer ansvar i 

förändringsarbetet och låter dem delta i större utsträckning (Blaug et al., 2007; Bruhn et al., 

2001). Enligt Jackson (1983) är en återkommande strategi för att minska arbetsrelaterad 

stress, att låta medarbetarna delta vid beslutsfattande aktiviteter i större omfattning. För 

många organisationer är det även ofta önskvärt att låta medarbetarna vara delaktiga under en 

förändring (Sashkin, 1984). Det är svårt, om inte omöjligt, att tillfredsställa alla 

organisationens medlemmar genom att erbjuda alla tänkbara vägar för ökat deltagande. Trots 

det är medarbetarnas deltagande en avgörande del av organisationens livskraftighet och dess 

processer, men för att det ska bli ett framgångsrikt deltagande krävs det att medlemmarna vet 

hur de ska delta (Bruhn et al., 2001; Sashkin, 1984). Om medarbetarna inte känner sig 

delaktiga i förändringsprocessen kommer detta att leda till sämre motivation, ökad stress och 

motstånd till förändringen (Kronvall et al., 1991) vilket gör det viktigt att få med de anställda 

för att förändringen ska lyckas (Fernandes & Rainey, 2006). Låter man medarbetare vara med 

i beslutsfattande aktiviteter och ser till att det finns återkoppling till och från medarbetarna 

kan det leda till ett ökat förtroende i den offentliga organisationen (Bruhn et al., 2001). Det 

finns forskare som argumenterar för att en högre grad av delaktighet ger bättre beslutsfattande 

och mer effektiva förändringar i högpresterande organisationer, men det finns diskussioner 

om huruvida detta stämmer. Ökat deltagande bland medarbetarna i planerade 

organisationsförändringar kan således ha både negativa och positiva effekter på 

organisationen (Bruhn et al., 2001). De negativa effekterna av en hög grad av delaktighet kan 

vara ökade kostnader för organisationen och svårigheter i att ta beslut när flera ska vara med 

och påverka. Positiva effekter däremot, kan vara en ökad moral och tillfredsställelse bland 

medarbetarna och ett minskat motstånd till organisationsförändringar (Bruhn et al., 2001; 

Hellgren et al., 1999).  
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2.7 Sammanfattande teorimodell 
Vi har sammanställt den teoretiska referensramen fritt i en teorimodell, som visar vår tolkning 

om hur de olika temana hänger ihop. Vid planerade förändringar existerar det tre centrala 

teman; osäkerhet och kontroll (Bordia et al., 2004; Hellgren et al., 1999), information (Bordia 

et al., 2004; Allen et al., 2007) samt inflytande och delaktighet (Bruhn et al., 2001), som 

påverkar den arbetsrelaterade stressnivån på både gott och ont.    

 

Figur 1: Modell som visar relationen mellan de centrala teman och den arbetsrelaterade stressnivån 

vid genomförandet av en planerad förändring. 

Vår tolkning utifrån forskning av Bordia et al. (2004) och Allen et al. (2007), är att när 

informationsflödet fungerar och når ut till medarbetarna, bidrar det till en lägre osäkerhet och 

en lägre stressnivå. Då förhindras även ryktesspridning som ofta leder till oro och ger 

medarbetarna en möjlighet att hantera förändringen på ett bättre sätt. För att medarbetarna ska 

uppleva sig vara delaktiga, och mindre stressade, behövs det en fungerande 

informationsdelning (Jackson, 1983). Vår tolkning med grund i tidigare forskning av Bruhn et 

al. (2001), är att den arbetsrelaterade stress som ofta uppstår beror på svårigheterna att låta 

samtliga medarbetare vara delaktiga i alla moment under förändringen. Detta beror på att hög 

grad av inflytande och delaktighet ofta är kostsamt och tidskrävande för organisationen 
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(Bruhn et al., 2001). Lyckas organisationen göra medarbetare delaktiga, bidrar det ofta till 

lägre grad av osäkerhet samt en högre grad av kontroll i deras arbetssituation (Bordia et al., 

2004; Jackson, 1983). Vår tolkning efter genomgången teori, är att det endast behöver brista i 

hanteringen kring ett tema för att det ska leda till en ökad arbetsrelaterad stress under en 

planerad organisationsförändring. Därför är det viktigt att hantera källan till ökad stress, då 

temana kan ha en negativ påverkan på varandra.  

2.8 Utvecklade frågeställningar  
Efter genomgången teori har problemformuleringen utvecklats ytterligare:  

➢ Hur upplever medarbetare att organisationen arbetar med osäkerhet och kontroll för 

att hantera arbetsrelaterad stress vid en planerad organisationsförändring?  

 

➢ Hur upplever medarbetare att organisationen arbetar med information för att hantera 

arbetsrelaterad stress vid en planerad organisationsförändring? 

 

➢ Hur upplever medarbetare att organisationen arbetar med inflytande och delaktighet 

för att hantera arbetsrelaterad stress vid en planerad organisationsförändring? 

 

Genom att undersöka medarbetares upplevelser av hur det pågående arbetet går till, vill vi öka 

förståelsen för hur de uppräknade faktorerna kan hanteras för att bidra till en minskad 

upplevelse av arbetsrelaterad stress, under en planerad organisationsförändring.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11 

 

3. Metod 
Detta metodavsnitt redogör för vald metod, urval, datainsamling, analysmetod, metodkritik 

och avslutas med en metoddiskussion.

 

3.1 Val av metod 
Då studien avser att studera och analysera enskilda individers upplevelser och erfarenheter 

ansågs en kvalitativ forskningsmetod lämplig. Kvalitativa forskningsmetoder handlar mer om 

“ord” och egna erfarenheter än om statistisk data (Bryman och Bell, 2005), och är lämpliga 

om man vill nå ett djup i undersökningen (Jacobsen, 2002). Intervjuer valdes som 

undersökningsmetod för den här studien, med syftet att kunna ge ett djup i den insamlade 

empirin, då det är mer relevant än att gå på bredden. Intervjuer är det bästa tillvägagångssättet 

om undersökningen avser människors tankar, handlingar och känslor i olika situationer och 

för att få reda på deras personliga åsikter (Alvehus, 2014). En kvalitativ metod i form av 

intervjuer var således det bästa metodvalet för den här studien, eftersom studien fokuserade på 

individers enskilda upplevelser i ett särskilt sammanhang. Det är just dessa upplevelser som 

kom att bli studiens empiri och därmed förhoppningsvis skulle kunna besvara studiens 

forskningsfrågor. En kvalitativ forskningsmetod var således mer relevant för studien än en 

kvantitativ forskningsmetod som enligt Alvehus (2014) fokuserar mer på samband än en 

djupare förståelse.  

Gruppintervjuer hade varit ett alternativ för studien, då alla respondenter arbetar i samma 

organisation, men detta alternativ valdes bort då författarna till studien ville undgå risken att 

respondenterna skulle känna sig hämmade i att uttrycka sig i sina svar. Då studien ämnar att 

studera upplevelser och åsikter som kan vara negativa gentemot arbetsgivaren och där med 

känsliga att diskutera med andra kollegor, valdes individuella intervjuer för att öka 

möjligheten för respondenten att känna sig fri att uttrycka sig. Då det inom polisen 

förekommer skiftarbete och medarbetare kan vara placerade på olika platser ansågs det även 

mer praktiskt att genomföra individuella intervjuer.  

3.2 Urval 
Urvalet gällande det geografiska området, vilket var Göteborg, som studien avsåg att omfatta 

var ett så kallat bekvämlighetsurval. Detta beror på att kontakten som möjliggjorde 

undersökningen inom polisen, just då arbetade vid Polisregion Väst i Polisområde Stor-

Göteborg, och att det då följde naturligt att undersökningen skulle genomföras där. 
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Bekvämlighetsurval kännetecknas av just detta, att urvalet baseras på till exempel vilka orter, 

avdelningar eller respondenter som finns tillgängliga (Alvehus, 2014).  

 

Däremot gjordes urvalet av respondenter för studien på ett medvetet sätt utifrån särskilda 

kriterier, vilket enligt Alvehus (2014) är ett strategiskt urval. Kriterierna gällande 

respondenterna var att de skulle vara medarbetare under första linjens chefer och vara lika 

delar män och kvinnor. En jämn könsfördelning var önskvärt för att minska risken att 

undersökningen skulle gå miste om eventuella skillnader mellan män och kvinnors 

upplevelser. En spridning i ålder och anställningstid bland respondenterna var också önskvärt, 

men det sattes aldrig upp några särskilda krav kring detta. Det strävades efter en spridning 

bland respondenternas befattningar, detta var på grund av organisationens storlek och 

troligtvis har olika befattningar påverkats i olika grad, vilket även gav en bredd i 

undersökningen. Att studiens författare såg detta som önskvärt var för att öka chanserna att 

fånga upp eventuella skillnader mellan medarbetares upplevelser som kunde bero på ålder 

eller anställningstiden inom organisationen. Det togs inte hänsyn till ålders-, befattnings- och 

könsfördelningen i analysen, men var önskvärt för att få en bredd i det empiriska materialet. 

För att öka chansen för få tillgång till rätt respondenter meddelades kontakten inom polisen 

om vilka kriterier som var uppsatta och vilka önskemål som fanns gällande respondenterna.  

3.3 Datainsamling 
För att samla in den empiriska datan till studien valdes individuella intervjuer som 

undersökningsmetod. Studien omfattade tio intervjuer med medarbetare, vid olika delar inom 

Polisområde Stor-Göteborg, med en genomsnittlig intervjutid på ungefär en timme. Då det 

enligt Jacobsen (2002) kan vara problematiskt att både gå på bredden och på djupet, kan det 

anses rimligt att i denna studie använda färre respondenter och längre tid för intervjuerna. 

Intervjuerna avsågs att genomföras på respondenternas arbetsplatser, det var alltså så kallade 

besöksintervjuer. Denna typ av intervju valdes för att alla respondenter skulle få samma 

utgångsläge och för att det även kunde bidra med en ökad känsla av trygghet genom att vara i 

en bekväm miljö. Tryggheten i att vara på sin arbetsplats kunde troligtvis leda till mer 

uttömmande svar från respondenterna. Individuella besöksintervjuer är lämpliga när studien 

innefattar få enheter (respondenter) att undersöka och när man är intresserad av vad den 

enskilde individen tycker och tänker (Jacobsen, 2002).  
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Det finns olika grader av struktur i intervjuer, det finns ostrukturerade, semi-strukturerade och 

strukturerade intervjuer (Alvehus, 2014). För den här studien var det aktuellt att använda den 

semi-strukturerade intervjumetoden. Detta val av intervjumetod var lämplig, då studien avsåg 

att behandla förutbestämda teman, men önskade samtidigt att det skulle möjlighet för 

respondenten att prata och uttrycka sig fritt. De teman som behandlades under intervjun 

redogjordes för i den teoretiska referensramen och hämtades därifrån. Bryman och Bell 

(2005) förklarar att en semi-strukturerad intervju ofta innehåller en intervjuguide med 

specifika teman som intervjuaren utgår från, men att intervjupersonen har stor frihet i att 

utforma svaren på sitt eget sätt. Intervjuguiden (se Bilaga 2) innefattade av förklarliga skäl 

övergripande och öppna frågor inom dessa områden samt följdfrågor som anpassades efter 

respondentens svar, vilket gav en flexibilitet i intervjuprocesserna. Följdfrågor är 

kännetecknande för semi-strukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2005), och studiens 

författare hoppades därmed att få mer uttömmande svar och rikare empirisk data med hjälp av 

dessa. För att säkerställa att frågorna i intervjuguiden inte missuppfattades och att de med 

större sannolikhet skulle ge relevant empiri genomfördes en pilotintervju. Den man genomför 

pilotstudien med ska inte ingå i urvalsgruppen (Bryman & Bell, 2005), därför genomfördes 

pilotintervjun med en utomstående och spelades in, för att intervjuguiden i efterhand skulle 

kunna justeras inför intervjuerna med respondenterna inom polisen.  

För att förbereda respondenterna inför intervjun skickades det ut ett informationsbrev (se 

Bilaga 1) som beskrev övergripande vad intervjun skulle handla om. Detta gjordes för att få 

igång tankeverksamheten hos respondenterna och för att intervjuns innehåll inte skulle 

komma som en överraskning, vilket även skulle ge respondenten en ökad känsla av trygghet. I 

informationsbrevet var det inga specifika frågor, för att respondenterna inte skulle kunna 

komma till intervjun med färdiga och slipade svar. I detta brev framgick det även att 

intervjuarna önskade få spela in intervjuerna och att allt material skulle behandlas 

konfidentiellt. Med respondenternas godkännande spelades intervjuerna in och för att sedan 

transkriberas inför analysarbetet. Inspelningarna av intervjuerna gjordes för att inte gå miste 

om viktiga detaljer och för att fånga respondentens röstläge och om den uttryckte sig på något 

särskilt sätt vid vissa frågor. Att spela in intervjuerna möjliggjorde det även för båda 

författarna att vara närvarande vid intervjuerna samt att kunna ställa följdfrågor. Utan 

inspelning skulle minst en av författarna behöva göra omfattande anteckningar, vilket skulle 

ta fokus från intervjusituationen.    
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Tabellen nedan visar en sammanställning över intervjuerna och respondenterna. En 

respondent som visade sig vara gruppchef är även hon inkluderad i tabellen (detta tas upp mer 

i metoddiskussionen). Respondenterna har av anonymitetsskäl tilldelats fiktiva namn samt att 

ingen ålder kopplas till individerna, men det fanns en spridning i ålder hos respondenterna 

som var mellan 32 och 63 år. 

 

3.4 Analysmetod 
Efter genomförandet av samtliga intervjuer transkriberades dessa och det genomsnittliga 

sidantalet blev 17 sidor per intervju. Transkriberingen gjordes för att på ett bättre sätt få en 

överblick över det insamlade materialet och för att göra intervjuerna mer hanterbara i 

analysprocessen. 

Transkriberingen av intervjuerna lästes igenom flera gånger för att lära känna texten och för 

att få en tydligare bild om vad det egentligen handlade om, vilket Alvehus (2014) förklarar är 

ett bra sätt för att skapa sig en förtrogenhet med materialet. Studiens författare fick då en god 

kännedom om respondenternas upplevelser och erfarenheter. I hela analysprocessen pågår det 

hela en tolkning hos författarna av det empiriska materialet. För att sedan analysera den 

insamlade empirin använde sig studiens författare av det Alvehus (2014) kallar för 
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tematisering. Tematisering innebär att empirin sorteras in i olika kategorier eller teman. De 

teman som var aktuella för analysen i den här studien återfinns i den teoretiska referensramen, 

den sammanfattande teorimodellen samt intervjuguidens frågor. De centrala temana var 

således, osäkerhet och kontroll, information samt inflytande och delaktighet. Teman som även 

var av vikt för en djupare förståelse var respondenternas upplevelser av omorganisationen och 

hur den har påverkat deras stress och situation. För att på ett tydligt sätt skilja materialet åt i 

varje tema färgkodades allt. Valet av färg hade ingen särskild betydelse, utan var bara till för 

att tydliggöra varje tema. Efter att ha sammanställt det empiriska materialet i teman som ett 

första steg, gjordes ytterligare en sammanställning i en tabell. Tabellen byggde på teman och 

de frågor som fanns med i intervjuguiden, för att få en tydligare överblick över 

respondenternas upplevelser. Vid sammanställningen av tabellen blev det tydligare vilka 

begrepp och fraser som återkom mer frekvent. Exempel på begrepp som återkom i temat 

osäkerhet och kontroll var “rörigt” och “frustration”. Det ansågs inte relevant att söka andra 

kategorier eller koder i materialet, då intervjuerna och studien fokuserar på de redan 

framtagna temana. Det insamlade och tematiserade empiriska materialet sattes sedan i relation 

till tidigare forskning. Det material som inte valdes att tas med i studien var mestadels av 

sådant slag att det kunde göra respondenterna identifierbara eller att det inte var relevant för 

studiens syfte. 

3.5 Trovärdighet 
För alla studier är det viktigt med en hög trovärdighet och två av de centrala kriterierna 

gällande kvalitativ forskning är överförbarhet och pålitlighet (Bryman & Bell, 2005). 

Överförbarhet kan jämföras med den kvantitativa forskningens generaliserbarhet och avser 

huruvida resultatet går att generalisera på någon större population, vilket då påverkar studiens 

trovärdighet. Kvalitativa studier är ofta fokuserade på “det kontextuellt unika och på 

meningen hos eller betydelsen av den aspekt av den sociala verklighet som studeras” 

(Bryman & Bell, 2005, s 307) och därför är det ofta inte heller meningen att kvalitativa 

studier ska gå att överföra på någon större population. Denna studie inom polisen är troligtvis 

svår att överföra på någon annan organisation, då Polismyndigheten som organisation är så 

omfattande och utmärkande på många sätt. Däremot kan studien med större sannolikhet 

användas som diskussionsunderlag, verktyg eller material för genomförande av 

organisationsförändringar i andra organisationer, då de teman som undersöks är av mer 

allmän karaktär och inte specifika för just polisen. Däremot skulle materialet i uppsatsen 

behöva justeras och anpassas till organisationens unika kontext för att kunna användas på 



 
16 

 

bästa sätt. Möjligheten att applicera den här studiens resultat i andra sammanhang ökar dess 

trovärdighet.  

För att studien ska nå en hög trovärdighet ska den även ha en hög grad av pålitlighet. Enligt 

Bryman och Bell (2005) når man en hög pålitlighet och trovärdighet om man som författare 

“säkerställer att det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av 

forskningsprocessen” (s 307), som exempelvis problemformulering och urval av 

respondenter. Detta anser studiens författare har gjorts till en relativt hög grad, då uppsatsen 

vid olika tillfällen granskats av studenter, författarnas handledare samt examinator. De 

eventuella brister är det material som av konfidentialitetsskäl inte kan granskas av andra än 

författarna själva eller sådant material som av någon anledning inte funnits med vid 

granskningstillfällena. Granskningar har inte blivit någon vanlig metod inom 

företagsekonomin att öka pålitligheten på, därför att tillvägagångssättet ofta är väldigt 

tidskrävande och det ofta är väldigt omfattande mängder insamlad data (Bryman och Bell, 

2000). Utifrån de givna förutsättningarna för just den här studien, har författarna i alla 

möjligaste mån försökt leva upp till pålitlighetskriteriet. 

För att inte skapa förvirring eller framstå som otydliga för respondenten ledde en av studiens 

författare intervjun. Den andra hade i uppdrag att observera, inflika med följdfrågor och 

eventuellt anteckna viktiga begrepp och eventuella uttryck hos respondenten. Att anteckna är 

inte bara till för den som intervjuade, det ger även en signal till respondenten, att vad den 

berättade var intressant och viktigt (Jacobsen, 2002). Författarna valde att genomföra samtliga 

intervjuer på samma sätt för att undvika eller minska intervjuareffekten. Intervjuareffekt 

innebär den risk för att resultaten av den insamlade datan inte skulle ge en rättvis bild, detta 

på grund av att respondenten kan ha en stark vilja av att göra intervjuaren till lags eller 

omedveten påverkan av intervjuarens fysiska närvaro (Bell, 2000; Jacobsen, 2002).  

3.6 Etiska överväganden 
Enligt Bryman & Bell (2005) handlar diskussioner kring etik i samhällsvetenskapliga 

undersökningar bland annat om hur man ska behandla individerna som studeras. Några av 

reglerna som gäller inom svensk forskning och var relevanta för denna studie var 

informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitets- och anonymitetskravet. Studien 

levde således upp till dessa krav då det i förväg informerades om vad studien skulle handla 

om och vad dess syfte var, att det var frivilligt att delta och att de var anonyma genom hela 

processen. Respondenten kunde även när som helst under intervjun avbryta, utan att på något 
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sätt förklara varför. Inför varje intervju frågades respondenten om denne godkände att 

samtalet spelades in. Det inspelade och nedskrivna materialet förstördes efter det att studien 

var färdigställd och materialet samt att alla personuppgifter behandlades konfidentiellt under 

hela processen.  

3.7 Metoddiskussion 
Metodvalet för den här studien var lämpligt för att det gavs en möjlighet till att fördjupa sig i 

respondenternas upplevelser och erfarenheter, vilket även var syftet med att ha intervjuer som 

undersökningsmetod. En fördel var att frågorna kunde utvecklas och förklaras för 

respondenten då denne inte riktigt förstod och följa upp svaren med anpassade följdfrågor, 

vilket inte hade gått i exempelvis en enkätstudie. På detta sätt kunde intervjuarna säkerställa 

att relevant empiri samlades in. Fler fördelar med besöksintervjuerna var att intervjuarna 

kunde observera respondentens tonläge, kroppsspråk och ansiktsuttryck.  

En nackdel med studien var att trots att det gjordes ett strategiskt urval, gav det inte helt rätt 

respondenter. Respondenterna var inte påverkade av omorganisationen i så hög grad som 

önskats, samt att en respondent visade sig vara gruppchef fastän medarbetare hade 

efterfrågats. Att en gruppchef intervjuades kan även ses som positivt för studien då det bidrar 

med ett annat perspektiv och en större helhetsbild. Dock är inte en gruppchef representativ för 

hela chefsgruppen inom polisen. Gruppchef är den lägsta nivån av chef, vilket gör att det inte 

blir en så stor hierarkisk skillnad gentemot medarbetarna. Då denna studie endast har ett 

medarbetarperspektiv hade det kunnat ges ett mer heltäckande resultat om man hade 

intervjuat fler respondenter på flera hierarkiska nivåer, för att då få ett flertal perspektiv.  
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4. Empiri 
I följande avsnitt presenteras den insamlade empirin, först genom en presentation av 

studieobjektet, upplevelsen av den planerade organisationsförändringen och påverkan på den 

arbetsrelaterade stressen. Sedan presenteras empirin för studiens centrala teman; osäkerhet 

och kontroll, information samt inflytande och delaktighet. Avsnittet avslutas med en 

sammanfattning av empirin.

 

4.1 Presentation av studieobjekt - Polismyndighetens pågående omorganisation 
Den 1 januari 2015 bildade landets tidigare 21 polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen och 

Statens kriminaltekniska laboratorium tillsammans en myndighet (Polisen.se). Allt 

förändrades inte på en gång den 1 januari 2015, utan förändringsarbetet skulle pågå under en 

lång tid framöver (Schoultz, 2014). Myndigheten består idag av totalt cirka 28 500 

medarbetare, varav 4 600 arbetar i Polisregion Väst och 1 200 i Stor-Göteborg. Syftet med 

omorganisationen är att det ska bli en effektiv och enhetlig polismyndighet i landet (Nitz, 

2016) och “att stärka polisens förmåga att ingripa mot och utreda brott genom att ta bort de 

gamla myndighetshindren” (Polissamordningen.se). Målet är även att polisen ska komma 

närmare medborgarna i sitt arbete. En utgångspunkt för förändringen var att den nya 

organisationen skulle byggas underifrån och vara medarbetardriven, för att öka möjligheterna 

att “förebygga och klara upp brott nära medborgarna” (Åkerblom, 2013).  

“Det är en tight tidsplan och tidspressen är en utmaning. Det är många frågor som ska hinnas med 

och som ska förankras hos olika grupper, eftersom delaktigheten är viktig, säger Thomas Rolén i 

genomförandekommittén.” (Åkerblom, 2013) 

Förändringen skulle bland annat innebära att Länskommunikationscentralerna (LKC) skulle 

ersättas med regionala kommunikationscentraler (Schoultz, 2014). I studiens intervjuer har 

det framkommit att anställda vid LKC i Halmstad var tvungna att flytta till Falkenberg eller 

Göteborg om de ville ha kvar sin tjänst, vilket har lett till långa pendlingssträckor för en del 

anställda. Förändringen har bestått av två etapper, “Nyläge 1” den 1 januari 2015 och “Nyläge 

2” den 25 januari 2016. En källa inom polisen berättade för studiens författare att Nyläge 1 

innebar att polisen gick in i den nya myndigheten och det bland annat säkerställdes att alla 

anställda skulle ha en organisatorisk tillhörighet, tillgång till IT-system samt fick lön. Nyläge 

2 innebar att samtliga anställda fick sin nya tillhörighet i den nya myndigheten. 

Omorganisationen har lett till att ett stort antal anställda upplever en hög nivå av stress, så 
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pass hög att de upplever sig inte hinna äta eller gå på toaletten eller äta under arbetspassen 

(Nitz, 2015). Detta har i kombination med en otillfredsställande lön lett till att många har 

funderat eller funderar på att säga upp sig.  

4.2 Upplevelse av den pågående organisationsförändringen 
Polisens omorganisation beskrivs av majoriteten respondenter som en god tanke, men att den 

är rörig, osäker och att Polismyndigheten som organisation inte bryr sig om dem i den mån de 

skulle vilja. Ett antal respondenter förklarade att de är skyddade mot förändringen och känner 

sig förskonade, men det framgår även att omorganisationen har tagit hårt på medarbetarna, 

genom en minskad personalstyrka och högre arbetsbelastning. Gruppchefen Linda ser 

omorganisationen som hälsosam och utvecklande, men att genomförandet av förändringen har 

varit forcerat. Hon upplever att de borde tagit det lite lugnare i att förändra en sådan stor 

organisation. 

“Horribelt dåligt. Fruktansvärt forcerat, jättestressat, eh... extremt dålig information 

framförallt till medarbetarna.” (Linda, gruppchef) 

Det förklaras genomgående att omorganisationen är rörig, “snurrig” och full av ogenomtänkta 

beslut. Malin som arbetar som polisassistent tror att trots att den är rörig så kommer det att bli 

bra i slutändan, och ser denna förändring som någonting positivt. Det framgick även från 

många respondenter att viktiga arbetsgrupper har förstörts, att fungerande grupper har 

krossats sönder och medarbetare placerats i andra grupper långt ifrån varandra. Medarbetarna 

har uppfattat sig själva som “spelpjäser” som det flyttas runt på så att det ska passa 

organisationens nya former. Det upplevdes ett stort missnöje bland respondenterna och det 

framkom att det florerar en del rykten och att det är vanligt med drama i korridorerna. Det 

upplevs som att tidsplanen för omorganisationen är och har varit viktigare än resultatet, och 

ett par av respondenterna upplever att omorganisationen genomförs på ett mycket kortsiktig 

sätt. Mona förklarade att hon inte alls tycker att förändringen är genomförd på rätt sätt och att 

hon känner sig som “småfolket”, då hon inte får vara involverad överhuvudtaget och besluten 

tas över hennes huvud.  

“... tanken var god men det räckte inte hela vägen, och inte ens halvvägs, kanske inte ens ett 

enda steg framåt…” (Mona, polisassistent). 

Det råder så klart blandade åsikter, Ellen menar att det fungerar bra i det stora hela, men att 

det är lite rörigt på sina ställen. 
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“Vi är i omorganisation fortfarande och går in i nyläge... eh... i det stora hela fungerar det 

bra. Men det finns ju alltid problem med... aa... att alla inte förstår hur det funkar... och då... 

vi är ju många medarbetare som behöver förstå hur det fungerar. Men i stort sett fungerar det 

bra.” (Ellen, assistent) 

Respondenterna upplever att polisen som organisation kommer att få ångra sig sen och göra 

om, eftersom att de har påskyndat förändringen när den egentligen borde tagit mycket längre 

tid att genomföra. Den har inte bara påverkat grupper utan även påverkat kontakter och 

fungerande nätverk inom organisationen. Förändringen har även hindrat vissa respondenter att 

utföra sina vanliga arbetsuppgifter till fullo då de har blivit belastade med annat. En 

respondent, Patrik, förklarar att han varit insyltad i omorganisationen och har sett den från 

flera håll, men att han ännu inte sett något positivt utfall. Huruvida han tror den kommer bli 

lyckad tycker han är för tidigt att säga. Patrik upplever även att polismyndigheten har blivit 

mer trögflytande sedan omorganisationen satte igång.  

“Det som var lite mer lättrörligt i dom gamla 23 eller 21 länsmyndigheterna, det blir ju... 

trögflytande på ett annat sätt och det gäller ju att komma över det för det var inte alls 

meningen egentligen att det skulle bli ett trögare system...” (Patrik, handläggare) 

En utav kommissarierna förklarade att poliser i allmänhet är oerhört lojala, de jobbar alltid på 

och pratar sällan skit om arbetsgivaren, de gör helt enkelt vad de ska, men att det idag är 

väldigt tufft för dem. Samtliga respondenter tycker att genomförandet av förändringen hittills 

varit bristande, och åsikterna varierar mellan dem om huruvida förändringen kommer 

resultera i något positivt eller negativt. Än så länge upplever ingen av respondenterna att 

omorganisationens syfte har uppfyllts; att vara en medarbetardriven förändring för att få en 

mer effektiv organisation och komma närmare medborgaren.  

4.2.1 Påverkan på den arbetsrelaterade stressen 
Majoriteten av respondenterna upplevde att de varit stressade någon gång under 

Polismyndighetens omorganisation. Stressen som respondenterna kände yttrade sig i bland 

annat sömnproblem, huvudvärk och magproblem, men även hjärtklappning, bristande 

fokusering och mindre tolerans gentemot sina barn. 

Gruppchefen Linda beskrev sin upplevda stress under förändringen som en konsekvens av att 

det flyttats mycket på personalen och att hennes arbetsuppgifter har ökat markant. Mårten 

som är ingripandepolis förklarade att det inte var stressen i själva arbetet som var problemet 

då det ingår i arbetet, men att stressen vid sidan av arbetet var den som ökat mer nu under 
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förändringen. Mårten har främst känt av stressen utanför arbetet vilket även påverkar hans 

sömn, då det händer att han läser mycket som publiceras om omorganisationen på fritiden.  

Han upplever att missnöjet och osäkerheten hos cheferna speglar av sig och genomsyrar 

organisationen från toppen. Handläggaren Patrik och polisassistenten Mona kände sig 

stressade i början av omorganisationen, då de båda var oroliga för om de skulle få vara kvar 

och för vart de skulle ta vägen. En rädsla som fanns hos Mona var att bli kommenderad till 

annan ort, då omorganisationen har inneburit flera ”tvångsförflyttningar”, vilket stressade 

henne. Patrik förklarade att han inte känner stress lika mycket längre utan ser det hela som 

mer frustrerande och “snurrigt”, men associerar omorganisationen med stress och det beror 

mycket på dess följdeffekter.  

En annan respondent har känt precis tvärt om, kommissarien Amelie upplevde inte någon 

stress i början av förändringen, utan stressen har ökat mycket nu under det senaste halvåret. 

Detta har varit på grund av att hon upplever sig inte ha fått någon information och även på 

grund av de chefstillsättningar som gjorts, där kollegornas stress har förts över till henne. 

Förändringen har däremot inte haft någon direkt påverkan på hennes arbetsuppgifter.  

“... och jag kan känna det nu i vår närmaste omgivning har vi ju fått tio gruppchefstjänster 

och nu ska dom börja att positionera sig sinsemellan... och de uppstår faktiskt en viss stress 

som sprider sig till oss andra... och det gäller då att vara stark att inte ta in det här och... utan 

hålla det ifrån sig. För det mesta går det bra men visst jag ska va villig och erkänna att det 

har vart… att jag känt stress sista halvåret ja.” (Amelie, kommissarie) 

Att respondenterna inte har upplevt någon stress under omorganisationen beror på att de inte 

anser sig vara stressade som personer. Verksamhetscontrollern Paul har inte känt sig direkt 

påverkad av omorganisationen och då inte upplevt någon större stress. Däremot kan han bli 

frustrerad och sur på grund av otydliga direktiv kring vad cheferna förväntar sig. 

Respondenterna Elias och Ellen har inte upplevt någon stress under omorganisationen då 

ingen av dem är stressade individer och brukar inte bli stressade annars heller. Trots detta har 

Elias ändå påverkats indirekt, eftersom alla pratar om förändringen vilket gjort kulturen inom 

myndigheten lite rubbad. 

“Det är klart att den har påverkat mig indirekt, men inte direkt, inte mig som person, och jag 

har varit med så länge så också va... så många omorganisationer [...] Nej, jag har inte 

upplevt någon stress... jag har aldrig upplevt stress i hela mitt liv... jag är inte den typen.” 

(Elias, kommissarie/förundersökningsledare) 
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När respondenten Malin, polisassistent, fick frågan om hon upplevde stress, förklarade hon att 

hon inte känner eller känt någon stress men har påverkats mer av de negativa kollegorna. 

Detta beror på att många utav kollegorna inte trivs och ser allt mycket negativt, men att hon 

själv är mer positiv till omorganisationen. 

4.3 Osäkerhet och kontroll 
Under den pågående organisationsförändringen upplever majoriteten av respondenterna att de 

har kontroll över sin egen arbetssituation, de vanliga arbetsuppgifterna, men inte situationen 

utanför den. För respondenter som inte upplever sig ha kontroll över helheten innebär det 

bland annat för Linda, att det enda hon kan kontrollera är sin inställning till den rådande 

situationen. Däremot upplever Linda att hon har och alltid kommer ha kontroll över sitt chef- 

och ledarskap i sin tjänst som gruppchef. Mona berättar att hon inte har kontroll över 

helheten, då hon inte vet om hon kan komma att bli kommenderad till en annan stad. 

Kommissarien Amelie menar att hon som har ett stort kontrollbehov som person och därför 

hade önskat ha mer kontroll över den nuvarande situationen. 

Utredaren Carl upplever att han har kontroll, trots detta tycker han att det är oklara riktlinjer 

kring hans arbetsuppgifter och vad de ska innefatta. Detta resulterar i att han inte kan planera 

sin arbetsdag. Handläggaren Patrik känner att han har kontroll men han har fått mycket press 

på sig nu under omorganisationen och har fått ännu fler arbetsuppgifter. Detta har blivit 

mycket för honom och han upplever sig bara ha kontroll över sin arbetssituation till femtio 

procent, då den till hälften är ny. 

Majoriteten av respondenterna anser att polisen som organisation inte arbetar aktivt för att de 

ska känna kontroll under organisationsförändringen. Patrik menar att man har ett egenansvar 

som medarbetare och att det inte bara ligger på arbetsgivaren. En annan respondent menar att 

hon som person bara kör på, hon tar kontrollen gällande vad och hur hon ska göra sitt arbete 

och hon upplever att det är tydligt vad hon ska göra. 

“Jag tar kontrollen, jag vet vad jag ska göra och så gör jag det tills nån säger nej...” (Ellen, 

assistent) 

Den kontroll som respondenterna upplever att de har fått är inte från arbetsgivaren i sig utan 

från deras närmaste chefer som har försökt att bidra till, skapa och ge en ökad känsla av 

kontroll till dem. Detta räcker inte alltid, då de närmaste cheferna inte heller har så mycket 

kontroll under den pågående omorganisationen. Detta är på grund av att informationen inte 
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flödar ner från ledningen som de skulle vilja att den gör, men att cheferna försöker i den mån 

det går.  

Några av respondenterna har upplevt osäkerhetskänslor under den nu pågående 

omorganisationen. Osäkerhetskänslorna och den bristande kontrollen yttrade sig bland annat i 

stress och sömnsvårigheter, men även frustration och irritation och att i att hålla en låg profil. 

“... det blir ju en form av stressreaktion, det sätter sig som vi pratade om tidigare det är ju 

sömnproblem, det är ju det typiska, och när man inte får sova är man ju halvtrött hela tiden.” 

(Amelie, kommissarie) 

Osäkerhetskänslorna hos respondenterna hade sin grund i vem den framtida närmaste chefen 

skulle bli eller om de skulle placeras någon annanstans. De upplevda osäkerhetskänslorna 

berodde även på rädslan för att avdelningar skulle försvinna eller att fler arbetsuppgifter 

skulle införas. För gruppchefen Linda bottnar osäkerheten i hur hon ska sälja in den 

information hon får från ledningen till sitt turlag, när hon själv inte tror på den. Somliga 

respondenter tyckte att även fast det är lite osäkert och rörigt så kan det inte bli värre än vad 

det är nu, och att det kommer att lösa sig längre fram. Vidare förklarade somliga respondenter 

som inte upplevt någon osäkerhet att de varit lite oroliga över lönen då den kommit ur fokus 

eller att de har varit oroliga för vad som ska hända med deras kollegor. 

Gällande polisens arbete för att minska osäkerhetskänslor hos respondenterna var majoriteten 

ense om att de inte gjort något för att förhindra osäkerheten hos medarbetarna, de har snarare 

blivit mer osäkra med tiden. Det är ingen av dem som har någon typ av chefsposition som 

vågar lova något, och de allra närmaste cheferna har även här försökt att delge information för 

att skapa säkerhet bland medarbetarna, men har inte haft mycket att komma med. Cheferna är 

lika osäkra då alla är rädda att göra fel, förklarar Elias, och han upplever inte att de gör något 

speciellt för att lugna dem. Till vissa respondenter har faktainformation skickats ut som har 

skapat någon känsla av ökad säkerhet, men eftersom att de inte kan lova något upplever 

respondenterna att det inte hjälper så mycket. Majoriteten av respondenterna är ense om att 

cheferna iallafall har försökt, vilket de enligt Malin ska ha beröm för.  

För att minska känslor av osäkerhet och för att öka kontrollen i arbetet tycker de flesta 

respondenterna att Polismyndigheten måste handla på ett annat sätt. Ett par respondenter 

föreslog att myndigheten skulle ha tydligare direktiv gällande arbetsuppgifter och information 

som kommer rätt i tiden för att få veta “vart de vill ha oss”, och de upplever att den stora 
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“massan” väntar på personliga direktiv uppifrån. De vill ha tydligare mål för vad gruppen ska 

uppnå, både på kort och lång sikt för att veta vad som förväntas av dem. 

Somliga respondenter förklarade att de tyckte att omorganisationen var fruktansvärt forcerad 

och att det inte borde gått så fort. Handläggaren Patrik sa att de borde ta en andningspaus, låta 

lugnet lägga sig för att sedan satsa på kärnverksamheten, för att kunna satsa på de akuta och 

väsentliga ärendena. Patrik upplever att om man inte haft så bråttom hade man kunnat få med 

de anställda på ett bättre sätt. Ett flertal respondenter vill ha mer handledarsamtal, mer 

frekvent och korrekt information som kommer rätt i tiden och möten för att hålla sig 

uppdaterade. De vill även ha regelbundna samtal med chefer, att cheferna som fattar beslut 

skulle haft större delaktighet i produktionen och att de vågar och orkar se den enskilde 

individen. Kommissarien Amelie vill ha en mer transparent och mer öppen organisation, då 

hon nu anser att det är lite för mycket locket på och att allt är lite hemligt. 

“Det skulle kännas bättre för mig om jag visste vad som händer och sker runt omkring mig.” 

(Amelie, kommissarie) 

Mona som jobbar som polisassistent förklarade att de borde ha mer fokus på 

personalomvårdnaden, att fokusera på att tillfredsställa den personal de har, eller åtminstone 

inte göra dem otillfredsställda. Hon vill att de ska göra någonting som gör att man kan tro att 

de bryr sig om henne, hon vill känna sig “sedd, hörd och bekräftad”. 

“Många gånger räcker det med att bli sedd och hörd, att man känner den känslan och inte 

bara att dom säger vi ser, vi hör er, ah jo men gör nånting, ne det märks inte... jag kan också 

säga det… men det får ju hända nånting... sedd hörd och bekräftad, det är rätt långt ner på 

behovstrappan faktiskt… asså som människa... och gör man inte det i sitt arbete som man 

tillbringar... större delen av sitt liv... blir det svårt...” (Mona, polisassistent) 

4.4 Information 
Flödet av information har varierat under omorganisationen, men de flesta respondenter 

upplever informationens innehåll som bristande trots att de anser att det funnits mycket 

information att tillgå. Informationen uppfattas som bristande då den inte innehåller det som 

rör den enskilde individen, samt att flödet emellanåt har varit så omfattande att medarbetare 

inte har haft tid och ork att sätta sig in i den. Den främsta informationskällan enligt samtliga 

respondenter är polisens intranät, Intrapolis, där det har publicerats mycket information.  
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“Det får jag faktiskt säga, man har tryckt ut information väldigt bra om dom olika skedena 

[...] sen kan man ju tycka vad man vill om innehållet så att säga, men man kan inte klaga över 

flödet, det går inte.” (Elias, kommissarie) 

Det har enligt ett par respondenter varit så mycket information att man helt enkelt inte orkar 

sätta sig in i det, och det har därmed blivit kontraproduktivt. Informationen som flödat på 

Intrapolis handlar till största del om de stora händelserna och inte så mycket om enskilda 

medarbetare eller avdelningar, vilket flera respondenter har saknat. Bristen på relevant 

information för den enskilde är också en anledning till varför man inte har satt sig in i den 

informationen som funnits. En respondent anser sig inte ha kunnat påverka tillräckligt mycket 

för att känna sig tillräckligt intresserad för att sätta sig in och ta till sig informationen.  

“... men annars så vet jag inte, det hade varit annorlunda om man känt att man var delaktig i 

det, då hade jag varit mer intresserad men det är ju inget som du kan påverka ändå, så det 

tåget går ju bara och du sitter bredvid och tittar på.” (Carl, utredare) 

När respondenterna tillfrågades ifall de kunnat söka och hitta relevant information på egen 

hand via intranätet för just dem blev svaret i största del “nej”, det har inte funnits något eller 

så har det varit svårt att hitta. Elias vill ändå ge organisationen beröm för intranätet och han 

tycker att de har varit väldigt duktiga på att publicera information där, fastän det inte har 

funnits information som rör den enskilde att hitta. 

“Alltså, dom byggde om den, helt värdelös, det går inte att söka nånting i den, den sökmotorn 

är gjord av en treåring… så att… det är helt irrelevanta träffar när man söker på nånting.” 

(Mårten, ingripandepolis) 

För de som arbetar i yttre tjänst (även kallat ingripandeverksamhet) har det varit svårt att få 

möjlighet till att sitta och läsa på Intrapolis, då deras arbetsformer gör att de sällan har tid att 

sitta vid en dator under arbetspassen. Därför upplever de att det har varit svårt att hålla sig 

tillräckligt informerade under omorganisationen. Mårten berättar att han istället får 

information via olika forum, kollegor och Polisförbundet. För de som har tid att sitta och läsa 

har det funnits en speciell flik för just det område man arbetar i, där det skrivs om vad som 

händer just där. Det är fler respondenter, bland andra Elias, som också berättar att han får den 

mesta informationen från kollegor, om det inte är sådant som han själv om på intranätet.   
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De närmaste cheferna upplevs ha försökt informera sina anställda i så hög grad som möjligt, 

men att det även har brustit där, då cheferna inte heller verkar ha så mycket att komma med 

och vet inte mycket mer än det som informeras via Intrapolis. 

“Jag har ändå upplevt att min närmsta chef har försökt att informera så gott som han eller 

hon har kunnat. Men inte ens min närmsta chef har ju fått nånting... alltså vi har haft möten 

där cheferna står och säger ´jag vet inte mer, jag vill samla oss bara för att säga att jag inte 

har nånting att säga´ liksom... lite den. Så jag har ju förståelse för cheferna, att det inte är 

hans fel, eller vad man ska säga, att dom inte vet.” (Malin, polisassistent) 

De flesta upplever ändå att de närmaste cheferna har försökt att uppdatera medarbetarna så 

gott de har kunnat. En förklaring till att det har funnits brister i kommunikationen med 

närmaste chefen är att även de har varit osäkra i sin roll och alla chefer har fått söka sina 

tjänster på nytt. Gruppchefen Linda upplever att cheferna informerar henne, men att det skulle 

behövas mer information till medarbetarna. Hon upplever att hon har fått gott om information, 

men inte kunnat sätta sig in i det i tillräckligt hög grad då hon sällan haft tid att läsa in sig på 

Intrapolis. Det har även förekommit veckobrev som skickats ut till alla anställda från Thomas 

Rolén som leder förändringsarbetet av Polismyndigheten, som har innehållit information om 

vad som händer just nu. Ett par av respondenterna och däribland utredaren Carl, har upplevt 

att det har förekommit en viss ryktesspridning under omorganisationen. Det handlar ofta om 

olika tjänstetillsättningar och då både befogad och obefogad missunnsamhet. Carl förklarar 

detta med att polisen är en “skvallerorganisation”. Polisassistent Malin har också upplevt att 

det pratas mycket mellan kollegorna och att det förekommer mycket spekulationer, ibland 

stämmer informationen och ibland inte. För att förhålla sig till de rykten som florerar försöker 

Malin ta det med “en nypa salt” och inte ta till sig allt kollegorna pratar om.   

De som har känt sig bäst informerade är ett par respondenter som även är fackligt engagerade. 

De får information från flera håll, och en respondent berättade att han ofta vet mer än vad 

hans chef gör. Att det blir så beror på att beslut som tas måste gå via facket innan de får 

genomföras och därför får de mer information än resterande medarbetare. Trots att 

informationen har upplevts bristande i många delar anser sig ändå majoriteten av 

respondenterna vara tillräckligt informerade, och troligtvis beror detta på att deras 

arbetssituationer inte har påverkats i någon större utsträckning. Det som önskas av nästan alla 

respondenter är mer relevant information för den enskilde individen om hur besluten kommer 

att påverka arbetet. De vill också ha mer närvarande chefer (att cheferna ska besöka 
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verksamheterna) och att det skulle vara lättare att hitta information och att informationen 

skulle komma mer rätt i tiden.    

4.5 Inflytande och delaktighet 
Huruvida respondenterna upplevt sig vara delaktiga var det minoriteten av dem som ansåg sig 

ha varit delaktiga i någon grad. Handläggaren Patrik har fått möjligheten att styra vissa delar 

inom sitt ansvarsområde och “banat vägen” för omorganisationen, trots detta upplever han 

inte att han har kunnat ha något direkt inflytande över vad som sker. Linda har fått vara 

delaktig genom att hon har blivit kontaktad för att sitta med i grupper där de har velat ha 

hennes åsikter kring utformandet av vissa tjänster. Om det beror på att hon arbetar som 

gruppchef låter studiens författare vara osagt. Hon upplever att hon har fått vara mer delaktig 

än många andra, och för henne har det varit positivt.  

Ett flertal respondenter uppger att grundtanken med omorganisationen var att den skulle vara 

medarbetardriven, och att den skulle byggas underifrån, men det är ingen av dem som 

upplever att det har blivit så.  

“Nej… Det är ju också en av omorganisationens stora punkter att... eh... att medarbetarna ska 

ju ha stort inflytande och just nu är det mer toppstyrt än någonsin inom polisen.” (Mårten, 

ingripandepolis) 

De återstående respondenterna som inte ansåg sig vara delaktiga upplever heller inte att 

polisen har arbetat för att de ska vara det och många respondenter tycker att det är mer 

toppstyrt än någonsin. Ellen har upplevt att alla beslut tas på en helt annan nivå, och att de 

därför bara får “hänga med i svängarna”, vilket hon ser som negativt då hon upplever att de 

inte har någon förståelse för de som arbetar på “gräsrotsnivå”. Ett par respondenter berättar att 

det har skickats ut en enkät, men vad det blev av den och vad syftet med enkäten var framgick 

aldrig riktigt och det var längesedan enkätstudien genomfördes.  

“Ja, jag tror det eller om det vara var en sån där „hur mår du... vi skiter i vilket men svara 

gärna på enkäten‟.”  (Mona, polisassistent) 

“Ne… det känns som att det är ett spel för galleriet, dom har redan bestämt [...] och på 

riktigt, det är så sjukt, men jag tror verkligen att det är så... asså det är inte bara det att det är 

den känslan jag har, utan jag tror det är så utstuderat, precis så utstuderat är det. Jag vet inte 

ens om det finns en god intention från början.” (Linda, gruppchef) 
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I samband med att avdelningar skulle göras om eller läggas ner fick de berörda 

respondenterna fylla i en blankett där de skulle rangordna de avdelningar och områden de 

helst ville komma till. Genomförandet av den här utplaceringen blev enligt respondenterna 

inte bra och många blev missnöjda med sina placeringar. Förutsättningarna för de valen man 

hade gjort förändrades under tiden och bristande information var en av anledningarna till 

detta. 

“Aa, precis. Sen blev ju även den utdelningen av folk inte bra, men för min del jag känner väl 

inte att jag påverkades så mycket av det [...] så att jag har varit nöjd med det som jag ändå 

kom till, men sättet dom gjorde det på också blev ju inte heller så speciellt bra.” (Malin, 

polisassistent) 

En respondent som har efterfrågat referensgrupper och att få vara en del av en sådan har i 

efterhand fått veta att det har funnits sådana grupper. Mårten upplever att det inte har gått ut 

någon information om hur man skulle kunna delta, vilka personer som sitter där och vad de 

har för funktioner. Det var när rikspolischefen Dan Eliasson var på besök som det uppdagades 

för Mårten att det funnits referensgrupper. Besöket av Dan Eliasson var uppskattat bland 

medarbetarna och det gav en liten ökad känsla av delaktighet. 

Det är ingen av respondenterna som har uppgett att de har kunnat ha något inflytande över 

förändringen, eller hur den har och ska påverka deras enskilda arbetssituation. De flesta har en 

uppfattning av att de på “toppen” bestämmer och att besluten bara tas ovanför deras huvuden. 

Elias uppfattar det som att, då han är en frispråkig människa och kan kritisera sådant han 

upplever som fel eller ogenomtänkt, tycker ledningen att ju mindre man ser av honom, desto 

bättre. Det finns en förståelse bland respondenterna att man inte kan vara med och ha 

inflytande över allting, men det skapas ändå en klyfta mellan de hierarkiska nivåerna i 

organisationen.  

“Det känns ju som man blir... ah... alla besluten fattas ju ovanför ens huvud, så du har ju 

ingenting... att komma med... så det blir ju lite det här ´vi och dom´-tänket.” (Carl, utredare)  

Polisassistenten Malin upplever att cheferna ibland kan ställa frågor, men att det sedan ändå 

inte hörsammas eller tar vägen någonstans. Därför har det inte känts som att det spelar någon 

roll vad man säger, så istället sitter hon och väntar på att besluten ska komma. Det har 

påverkat respondenterna på olika sätt att inte få vara delaktiga, de har känt kraftlöshet, 

frustration samt oro bland kollegor som har en indirekt påverkan på välmåendet. Av samtliga 

respondenter vill majoriteten att de skulle vara mer delaktiga och även på ett annat sätt än de 
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hittills har varit. Hur de skulle vilja vara delaktiga varierar, men det handlar om grupper där 

man kan diskutera praktiska frågor kring utförandet av arbetsuppgifter, deltagande i 

referensgrupper, handledarsamtal, att cheferna ska lyssna mer och ta till sig åsikter från 

“gräsrotsnivån” samt större transparens i förändringsarbetet.  

4.6 Sammanfattning av medarbetarnas upplevelser av Polismyndighetens arbete 
En utgångpunkt för omorganisationen är att den skulle vara medarbetardriven och därför låta 

medarbetarna vara delaktiga och ha inflytande i hög grad. Medarbetarna upplever dock 

inaktivitet i polisens arbete för att hantera den arbetsrelaterade stress som uppstår vid den 

pågående organisationsförändringen. Inaktiviteten upplevs framförallt i arbetet med att göra 

dem delaktiga och tillåta inflytande, samt att öka känslan av kontroll. De få medarbetare som 

har varit delaktiga har fått bana vägen för ledningens beslut eller deltagit i 

diskussionsgrupper, men inte haft något större inflytande. För att öka delaktigheten 

genomfördes en enkätundersökning i omorganisationens tidiga skede, men ingen medarbetare 

har blivit informerad om varken syftet eller resultatet. Rikspolischefen Dan Eliasson har även 

besökt ett par av medarbetarnas arbetsplatser efter önskemål, vilket gav möjlighet till 

diskussion, ytterligare information samt en ökad känsla av delaktighet. Arbetet med delning 

av information till medarbetarna har av majoriteten upplevts som omfattande, det har funnits 

mycket information främst på Intranätet. Trots att det funnits mycket information, har 

innehållet upplevts som bristande, då den inte uppfattats som relevant för den enskilde 

individen. I en del fall har mängden information även upplevts som överväldigande, och 

därför haft svårt att få möjlighet att ta till sig den. Informationen har upplevts komma ”för 

sent”, när besluten redan är tagna eller att informationen kring ett beslut ändrats många 

gånger, vilket har gjort att den upplevs som opålitlig. De som har upplevt sig vara bäst 

informerade är de fackligt engagerade medarbetarna, då de får information från 

organisationen angående eventuella beslut som ska fattas. De närmaste chefernas individuella 

ledarskap och förtroendet för dem har spelat stor roll i hur arbetet med osäkerheten hos 

medarbetarna har hanterats, och det har skett främst genom delning av information. 

Osäkerheten medarbetarna har upplevt, har haft sin grund i informationens innehåll samt viss 

rädsla för omplacering, då förflyttningar har varit en stor del i myndighetens 

förändringsarbete.  
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5. Analys 
I detta avsnitt analyseras det empiriska materialet tillsammans med den teoretiska 

referensramen under huvudrubrikerna: osäkerhet och kontroll, information samt inflytande 

och delaktighet. Varje huvudrubrik introduceras med en empirinära analys. Detta avsnitt 

avser även att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

 

Studiens syfte är att öka förståelsen för hur organisationer kan hantera arbetsrelaterad stress 

vid planerade organisationsförändringar. 

De utvecklade forskningsfrågorna analysen avser att besvara är följande: 

➢ Hur upplever medarbetare att organisationen arbetar med osäkerhet och kontroll för 

att hantera arbetsrelaterad stress vid en planerad organisationsförändring?  

 

➢ Hur upplever medarbetare att organisationen arbetar med information för att hantera 

arbetsrelaterad stress vid en planerad organisationsförändring? 

 

➢ Hur upplever medarbetare att organisationen arbetar med inflytande och delaktighet 

för att hantera arbetsrelaterad stress vid en planerad organisationsförändring? 

 
5.1 Osäkerhet och kontroll 
Medarbetarna i den här studien har god kontroll över sina arbetsuppgifter, men har ändå 

upplevt känslor av osäkerhet under omorganisationen, om än i lägre grad. Det uppfattas som 

viktigt inom polisen att ha kontroll över och kunna sköta sina arbetsuppgifter på rätt sätt. 

Trots detta upplever de inte att arbetsgivaren arbetar aktivt för att öka kontrollen och minska 

osäkerheten i deras arbete under den pågående omorganisationen. Osäkerheten hos de 

anställda inom polisen har upplevts vid olika tidpunkter under omorganisationen, somliga 

upplevde en större osäkerhet i början och andra upplever mer osäkerhet nu senare i 

förändringsprocessen. Medarbetarnas chefer har genom bland annat möten arbetat för att 

informera sina anställda om vad som händer för att mildra deras osäkerhet och öka deras 

känsla av kontroll. Beroende på chefernas ledarskap har detta således betydelse för hur väl de 

lyckats hantera osäkerheten, känslan av kontroll samt stressen kring förändringen.  
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En osäkerhet som rådde hos ett flertal anställda inom polisen var om de skulle få vara kvar vid 

sin tjänst eller vara tvungna att omplaceras, då det har förekommit mer eller mindre 

“tvångsförflyttningar” av anställda i andra län. Omplaceringarna har varit en del av 

förändringsarbetet, då arbetsgrupper har ombildats och funktioner (exempelvis LKC) har 

förflyttats. Detta är en osäkerhet som med tiden har mildrats hos majoriteten anställda, då det 

har fått information om att de ska få vara kvar eller att de har kunnat lära känna sin nya 

position och arbetsuppgifter. Hos flertalet anställda har osäkerheten lett till ökad stress samt 

känslor av frustration och irritation vilket ofta kommer till uttryck utanför arbetstid. Detta 

beror troligtvis på att de behöver ha fullt fokus på arbetsuppgifterna och det är först när de kan 

lämna arbetsplatsen som de andra känslorna kan komma fram. För de anställda har det 

påverkat sömnkvaliteten och till viss del även familjelivet.  

Myndighetens arbete tenderar att inte räcka fullt ut vad det gäller att skapa kontroll och 

minska osäkerheten i medarbetarnas arbetssituationer under förändringsprocessen. Därför är 

det viktigt att hitta lösningar för att medarbetarna inte ska påverkas i så hög grad i privatlivet. 

Samtliga anställda inom polisen upplevde att det har varit väldigt rörigt under förändringen, 

men det är ett fåtal medarbetare som tycker sig ha en förståelse för att det kan bli rörigt och 

osäkert under en tid vid en sådan omfattande omorganisation. Troligtvis behövs det således en 

ömsesidig förståelse för medarbetares och organisationens olika behov.  

5.1.1 Arbetsscheman 
De anställda vid polisen i studien har i regel kontroll över sin direkta arbetssituation där de vet 

vad som ska göras och hur det ska genomföras. Det är i undantagsfall det finns oklara 

riktlinjer och förväntningar kring arbetsuppgifterna. Oklarheterna beror till största del på att 

cheferna inte kan informera om vad för resultat eller material som de vill eller behöver ha, 

eller att cheferna inte är konsekventa i sina arbetssätt. Osäkerhet som kan uppstå vid 

organisationsförändringar är en viktig och väsentlig del att ha i åtanke, då det annars kan leda 

till bristande kontroll hos den anställde (Bordia et al., 2004). Medarbetare i studien som 

upplever bristande kontroll i arbetet har ofta upplevt någon form av osäkerhet under den 

pågående omorganisationen, vilket som även har lett till ökad arbetsrelaterad stress i en del 

fall. Trots att det inom polisen inte upplevts som att myndigheten har arbetat för att skapa 

kontroll i deras arbetssituation, så har en del arbetsgrupper fått fasta arbetstider och scheman 

av sina närmaste chefer. Det har bidragit till en ökad känsla av trygghet hos de anställda, då 

de vet hur de ska arbeta under en längre tidsperiod och detta gäller främst de som arbetar 

skift. Troligtvis bidrar detta även till en bättre hälsa, då medarbetarna kan planera sina 
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måltider och sin sömn på ett bättre sätt, då det i studien framgått att mat- och sovrutiner blir 

rubbade på grund av skiftarbetet. Studien är delvis överensstämmande med Hellgren et al. 

(1999) som argumenterar för osäkerheten kring framtida arbetsförhållanden som påverkar 

arbetsmotivationen och den anställdes välmående. Införandet av långsiktiga scheman tyder på 

att Polismyndigheten har försökt att skapa någon form av kontroll för medarbetarna under 

omorganisationen genom att styra upp deras arbetstider. Det leder då till att medarbetaren på 

ett bättre sätt kan planera sitt privatliv, och då även familjelivet som ibland påverkas negativt 

av de oregelbundna arbetstiderna.  

5.1.2. Kommunikationskanaler 
Denna studie visar att osäkerheten hos medarbetarna har en stark koppling till informationen 

som delgetts under omorganisationen, exempelvis eftersom en del chefer inte kunnat 

informera i tillräcklig utsträckning. Enligt tidigare forskning hanteras osäkerhet som uppstår 

vid organisationsförändringar bäst med hjälp av olika kommunikationskanaler (Allen et al. 

2007) och att osäkerhet har en stark koppling till bristande information (DiFonzo & Bordia, 

1998). Trots att majoriteten polisanställda inte upplever att organisationen arbetar för att 

hantera osäkerhet vid den nu pågående förändringen, har somliga medarbetare fått ta del av 

fakta kring förutsättningarna för omorganisationen och principerna för hur förändringsarbetet 

går. Då ledningen och cheferna inom polisen inte har kunnat lova medarbetarna något kring 

beslut som ska tas, har den kommunicerade faktan inte kunnat tas emot så bra som den borde 

ha gjort. Detta beror på att ledningens arbete till viss del inte syns, då mycket förändras samt 

strukturer och processer bryts ner, samtidigt som mycket upplevs hållas hemligt och att 

myndighetens transparens försvunnit. De anställda som är fackligt engagerade har även fått 

information den vägen, då eventuella beslut som myndigheten vill ta behöver gå via facket. 

Fackligt engagerade medarbetare tenderar även att uppleva en lägre grad av osäkerhet, då de 

ofta får veta mer än övriga kollegor och ibland även sina chefer. Således har information från 

olika kanaler gett positiva effekter på medarbetares upplevelser av säkerhet.   

Allen et al. (2007) förklarar att beroende på vem medarbetarna får informationen från, kan det 

påverka organisationens genomförande av förändringen. Om informationen kommuniceras ut 

av olika chefer, och inte av ledningen, kan detta medföra oro och stress hos medarbetarna 

vilket då kan påverka organisationen negativt (Allen et al., 2007). Det kan vara på grund av 

det som Allen et al. (2007) diskuterar, som gör att medarbetarna i den här studien upplever sig 

inte få något grepp om förändringssituationen, vilket då gör att känslorna av kontroll minskar. 

Medarbetarna upplever att organisationen inte har arbetat för att skapa kontroll hos dem, och 



 
33 

 

de anställda vid polisen har då försökt skapa kontroll på egen hand, för att känna någon form 

av trygghet. För att skapa sig kontroll har medarbetarna sökt information på annat håll, vilket 

enligt Allen et al. (2007) är ett vanligt förekommande tillvägagångssätt. Att de söker 

information själva beror på att osäkerheten ofta uppstår när det brister i möjligheten att förutse 

och förstå vad som ska ske. De närmaste cheferna inom polisen har försökt informera 

medarbetarna för att minska osäkerheten, men då de inte har haft någon information att 

förmedla har även förmågan att hantera osäkerheten brustit i någon omfattning. Det visar 

dock en tendens på att cheferna inom organisationen har försökt att hantera osäkerheten hos 

medarbetarna genom att förmedla information på olika sätt under omorganisationens gång. 

Försöken att få medarbetarna trygga och känna att de har kontroll har skett via bland annat 

möten och kommunikation av fakta angående förändringen. 

5.1.3. Ledarskap 
Vidare har chefernas individuella ledarskap varit en betydande del i hur de anställda vid 

polisen har upplevt sig vara delaktiga eller ha kontroll under förändringen. Att inte veta hur 

förändringen kommer att påverka medarbetarna har skapat stora avtryck i hur de ser på 

organisationsförändringen som helhet, vilket har medfört negativa inslag så som stress och 

rädsla för att inte få vara kvar. Tidigare forskning förklarar att om medarbetarna inte vet vad 

som kommer att hända eller vad konsekvenserna av förändringen kommer att bli för den 

enskilde, kommer inte medarbetarna att kunna hantera eller klara av förändringen på ett bra 

sätt (Bordia et al. 2004). I likhet med vad Bordia et al. (2004) diskuterar kan den bristande 

informationen och inflytandet vara en del av grunden till den osäkerhet och bristande 

kommunikation som de anställda har upplevt. Detta har i sin tur påverkat hur positiva eller 

negativa medarbetarna förhåller sig till förändringen. De upplever att myndigheten inte har 

arbetat specifikt med att hantera osäkerhetskänslor och öka kontrollen hos dem, men de 

närmaste cheferna har i viss mån klivit in och försökt underlätta för sina anställda. Detta har 

som tidigare nämnts, skett via kommunikation av fakta samt att medarbetare har fått fasta 

scheman och arbetstider.  

Ledarskapet har varit en avgörande faktor för de anställda inom polisen, då en del av de 

närmaste cheferna har fokuserat och tryckt mycket på att hjälpa till och finnas där för dem. 

Cheferna har gjort detta även då de egentligen inte haft något att säga, men för att visa att de 

bryr sig. Detta visar en tendens på att de chefer som har försökt att bidra med ökad kontroll 

och minskad osäkerhet, har bidragit till mer tillit än de chefer som inte gjort något alls. Tillit 

och förtroende har visat sig vara betydande faktorer för relationen mellan medarbetare och 
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chef inom polisen. Tidigare forskning av DiFonzo och Bordia (1998) resonerar kring att stor 

osäkerhet hos medarbetarna under en organisationsförändring beror på bristande 

kommunikationsstrategier från ledningen. Kommunikationsansvaret bör med grund i DiFonzo 

och Bordias (1998) resonemang möjligen ha legat på Polismyndighetens ledning och inte på 

de närmaste cheferna och deras ledarskap för att få medarbetarna trygga. Eftersom majoriteten 

av dem som har känt osäkerhetskänslor har gjort det på grund av den bristande 

kommunikationen. Detta ger en indikation på att de närmaste cheferna genom sina ledarskap 

har försökt bidra till en ökad säkerhet och kontroll hos de anställda, men att myndigheten i 

stort inte har arbetat för det.  

5.1.4. Tvångsförflyttning 
Något som kan bidra till ökad osäkerhet hos medarbetare under en organisationsförändring är 

ovisshet om hur förändringen kommer att påverka arbetsvillkoren och arbetsförhållandena 

(Hellgren et al., 1999). I föreliggande studie rådde det en ökad osäkerhet i början av 

förändringen, då många medarbetare var rädda att bli tvångsflyttade. Omplaceringar har varit 

en del av omorganisationen och har skett under förändringens gång, inom avdelningar och till 

närliggande områden. Andra kollegor har även fått flytta längre distanser, som exempelvis de 

som nu pendlar mellan Halland och Göteborg. Detta har gjort det till ett aktuellt ämne att oroa 

sig över, och varit något som har stressat medarbetarna i den här studien. Majoriteten av de 

anställda vid polisen blev informerade förhållandevis tidigt av sina chefer att deras positioner 

skulle bli kvar, men även att ett fåtal blev tvungna att flytta en kort sträcka inom Göteborg 

eller till en annan avdelning. Värdet av tidig information betonas i tidigare forskning, och är 

ett bra sätt att förhindra osäkerhet och stress hos medarbetarna, vilket även kan leda till högre 

lojalitet gentemot arbetsgivaren (Iacovini, 1993). Trots att de flesta har fått information om att 

deras positioner ska vara kvar, finns det fortfarande en rädsla för en del medarbetare att bli 

kommenderade till en annan ort. Tidigare forskning betonar att det finns en stor risk att 

medarbetare upplever osäkerhet på grund av strategiska beslut och direktiv som tas under 

förändringsprocessen (Allen et al., 2007). I den här studien har medarbetarna inom polisen 

påverkats ganska lindrigt av förändringen, då de inte behövt flytta några längre sträckor. 

Somliga polisanställda som inte upplevt lika mycket osäkerhet har snarare sett förflyttningen 

som något positivt och som en utvecklingsmöjlighet för deras framtida karriär. Den 

föreliggande studien ger en indikation på att myndigheten har försökt hantera osäkerheten hos 

medarbetarna genom att förse dem med information om hur deras tjänster kommer att 

påverkas av förändringen i ett så tidigt skede som möjligt. 
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5.1.5. Osäkerhet i tiden 
I studien upplevdes osäkerhet vid olika tidpunkter hos de anställda, vilket kan relateras till hur 

Polismyndigheten arbetat för att minska osäkerheten och öka känslan av kontroll. Även om 

medarbetarna inte har känt av något arbete från myndighetens sida gällande osäkerhet i sin 

helhet, kan tidsaspekten ha betydelse för varför de har upplevt osäkerhet vid olika tidpunkter 

och hur organisationen arbetat under de perioderna. 

Majoriteten av medarbetarna som känt osäkerhet och bristande kontroll upplevde detta under 

början av förändringen, då myndigheten längre fram kom att placera ut cheferna. De 

anställdas osäkerhet kretsade kring om de skulle få behålla sin närmaste chef eller om de 

skulle få en ny, och vad det i så fall skulle innebära för dem och deras närmaste kollegor. 

Detta tyder på att den närmaste chefen är av stor betydelse för huruvida medarbetaren 

upplever osäkerhet under förändringsprocessen, då många hade stort förtroende för sina 

närmaste chefer. Det tog väldigt lång tid innan medarbetarna fick veta något, och kom att bli 

ett stort oros- och stressmoment hos somliga medarbetare tills chefspositionerna blev tillsatta. 

Detta ger en indikation på att myndigheten har försökt att hantera osäkerheten hos 

medarbetarna genom att tillsätta de nya chefstjänsterna, dock tog det för lång tid för att vara 

effektivt. Omorganisationen av Polismyndigheten är väldigt stor och omfattande, vilket 

Smulowitz (2014) förklarar att planerade organisationsförändringar ofta är. På grund av 

komplexiteten i förändringen av polisen kommer den att ta tid och allt kan inte göras på en 

och samma gång, och vissa delar måste därför ske senare under förändringsprocessen. Detta 

överensstämmer i hög grad med vad Tsoukas och Chia (2002) diskuterar i sin studie, där det 

framkommer att saker och ting behöver ske vid olika tidpunkter under en förändring, då allt 

inte kan förändras på en och samma gång.  

Fortsättningsvis har medarbetares osäkerhetskänslor även uppkommit senare i förändringen, 

då de är rädda att de ska få en högre arbetsbelastning. Detta visar kopplingen mellan hur 

myndigheten arbetar med att skapa nya arbetsgrupper och den ökade arbetsbördan som varit 

till följd av de nya grupperna. Det är exempelvis den minskande personalstyrkan som bland 

annat ligger till grund för den ökade arbetsbelastningen, vilket tyder på en ond cirkel, då 

medarbetare lämnar myndigheten på grund av förändringen. Detta visar att anställdas känslor 

av osäkerhet och kontroll i dagsläget beror på myndighetens arbete och val av att bryta upp 

gamla och fungerande arbetsgrupper, vilket Blaug et al. (2007) menar inte bara ökar 

arbetsbelastningen och osäkerheten, men även stressen. Myndighetens arbete med att förändra 

och splittra arbetsgrupper har lett till högre arbetsrelaterad stress, istället för att minska den. 
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Nya arbetsgrupper vid en omfattande omorganisation kan tyckas vara oundvikliga, men kan 

troligtvis hanteras på ett annorlunda sätt. Det kan då tyckas vara viktigt att splittra 

arbetsgrupper successivt då det annars finns en stor risk för negativa konsekvenser, så som att 

medarbetare lämnar organisationen. Detta stöds av Bordia et al. (2004) som poängterar att 

osäkerhet och kontroll är direkta konsekvenser av organisationsförändringar och har en 

indirekt påverkan på de anställdas benägenhet att säga upp sig.  

5.2 Information 
I studien framgår det att de anställda vid polismyndigheten är överens om att intranätet, 

Intrapolis, har varit den främsta informationskällan under omorganisationen. Det är på 

intranätet som ledningen har gått ut med det mesta av informationen som rör förändringen. 

Det tycks vara medarbetarnas intresse av att ta till sig information, samt möjligheten de har 

haft att göra det, som spelar en stor roll kring huruvida de har satt sig in i informationen som 

har delgetts. Möjligheten att ta till sig information har påverkats av de anställdas arbetsformer 

och hur de har tillgång till Intrapolis, då man inte kan nå intranätet från hemmet. De anställda 

vid polisen anser även att det är ett egenansvar för hur man förser sig med information och att 

det inte bara är upp till arbetsgivare att mata dem med fakta. Det har arrangerats 

informationsmöten emellanåt, med avsikt att uppdatera medarbetarna angående 

förändringsprocessen, men en del medarbetare har valt att inte delta. Detta ger en indikation 

på att myndigheten har arbetat för att hantera arbetsrelaterad stress med hjälp av information, 

men att det finns ett ömsesidigt ansvar för informationsdelning och mottagande av 

information. Något som kan diskuteras är hur relevant informationen har varit för den 

enskilde individen, då de anställda är någorlunda överens om att mycket information har 

flödat, men där innehållets relevans har varit låg.  

Chefers individuella ledarskap har varit av stor betydelse för hur medarbetarna har tagit till 

sig informationen, och den främsta faktorn är det förtroende de anställda har för sin närmaste 

chef. Det kan ställas i relation till det bristande förtroende medarbetarna har för ledningen, då 

informationen därifrån upplevs vara opålitlig. Förtroendet tycks således ha en avgörande 

betydelse för hur informationen och dess innehåll påverkar den arbetsrelaterade stressen hos 

medarbetarna. 

 
5.2.1 Systematisk kommunikation  
En systematisk kommunikation av information under en omorganisation minskar stressen och 

osäkerheten hos medarbetarna och den ökar känslan av kontroll kring de mer personliga 
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omständigheterna som kan påverkas av förändringen (Bordia et al. 2004). De anställda vid 

polisen i studien upplever att informationen brast i någon omfattning och innehöll inte det 

som ansågs vara relevant för den enskilde individen och hur dennes situation kom att 

påverkas. Här skiljer den här studien sig något mot studien av Bordia et al. (2004), då trots en 

bristande information, upplevde de flesta sig ha kontroll över sin arbetssituation och ingen 

upplevelse av osäkerhet i någon större utsträckning. Denna relation kan kopplas till figur 1 

som visar hur information och känslor av osäkerhet och kontroll kan påverka varandra. Detta 

menar även Allen et al. (2007), som diskuterar att förändringsrelaterad information kan ha en 

betydande påverkan på anställdas upplevelser av osäkerhet.  

De flesta medarbetare inom Polismyndigheten har upplevt någon grad av stress på grund av 

den information som kommunicerats ut under omorganisationen. Informationen under 

polisens omorganisation har heller inte varit systematisk i den bemärkelse Bordia et al. (2004) 

förespråkar, då informationsflödet har trappats ner, samt att mängden information inte varit 

konsekvent eller kommit rätt i tiden. Den omfattande mängd information som gavs ut på 

intranätet i början av omorganisationen var av det mer allmänna slaget och handlade till stora 

delar om hur organisationsstrukturen skulle se ut. Därefter har informationen inte innehållit 

det som uppfattas röra den enskilda individen och upplevs alltid komma “för sent”, när 

besluten redan är tagna och genomförda. Att informationen är korrekt och kommer rätt i tiden 

är något som kan förebygga och minska osäkerhet samt stress som kan uppstå hos anställda 

under förändringsprocessen (Bordia et al., 2004). Informationsdelningen inom polisen har inte 

varit korrekt och därför även påverkat de anställdas förutsättningar för att ha inflytande över 

sin egen arbetssituation. Att förutsättningarna har ändrats har sin grund i att det kom ny 

information som innebar nya villkor, när medarbetarna redan hade rangordnat sina önskemål 

gällande avdelningar och geografiska områden, vilket sedan påverkade utplaceringen. 

Exempelvis informerades de berörda medarbetarna om att de inte behövde söka en särskild 

avdelning, då den redan var fulltalig, vilket gjorde att en del medarbetare avstod från att söka. 

Det visade sig sedan att de som hade önskat den avdelningen, som var drömmen för många, 

hade fått den ändå. 

Det inkonsekventa informationsflödet kan förklaras med att den osäkerhet medarbetarna har 

upplevt även råder bland cheferna och att det därför både har blivit för mycket och för lite 

information. Informationen har alltså innehållit för mycket av det generella och för lite av det 

som är relevant för den enskilde individen. Informationen angående eventuella beslut som gått 
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ut till medarbetarna, har sedan ändrats ett flertal gånger, vilket har gjort att den uppfattas som 

ogenomtänkt och inte trovärdig. Detta tyder på att organisationen har försökt för mycket att 

hålla sina anställda välinformerade och att de därför har “pumpat” ut en sådan omfattande 

informationsmängd, som inte varit korrekt och eventuellt saknat relevans för den enskilde 

medarbetaren. Detta går inte i linje med vad de anställda inom polisen önskar gällande 

informationshanteringen, då de vill att den ska vara mer konkret och relevant för den enskilda 

individen. Trots medarbetares upplevelse av bristande information, ger den här studien en 

indikation på att organisationen har försökt informera för att hålla medarbetarna uppdaterade 

och därmed minska den arbetsrelaterade stress som kan uppstå. Enligt Bastien (1987) kommer 

medarbetare vid en organisationsförändring alltid ha någon känsla av misstänksamhet 

gentemot informationen och kommer aldrig känna sig tillräckligt informerade. Detta 

resonemang styrks av denna studie, där medarbetarna trots en omfattande mängd information 

inte upplever sig vara tillräckligt informerade.  

Det kan således även diskuteras huruvida det är hos medarbetarna det brister, då det har 

framkommit att de inte har satt sig in i informationen som delats i så hög grad som de kunnat 

eller deltagit vid möten som arrangerats. Det har hos många polisanställda setts som ett 

egenansvar och egenintresse att sätta sig in i och ta till sig informationen, och det har 

framkommit att somliga anställda inte har läst tillgänglig information. En anledning till att det 

tyder på brister hos medarbetarna kan tros vara att de upplever sig inte ha tid att läsa, samt att 

somliga anställda inte känt sig tillräckligt delaktiga för att det ska vara intressant att läsa all 

information som publiceras. Det kan tyckas vara nödvändigt av ledningen att ge tid till alla 

anställda att läsa in sig på informationen samt att följa upp huruvida de har förstått 

informationen. 

5.2.2 Den närmaste chefen 
Studien visar att polisen gärna vill få information direkt från sin närmaste chef, vilket även 

cheferna har försökt göra under den här omorganisationen. Tidigare forskning visar att 

medarbetare föredrar att få jobbrelaterad information vid en omorganisation från den närmaste 

chefen, för att minska osäkerhet och förebygga ökad stress (Allen et al., 2007). Den högsta 

ledningen förväntas då komma med mer strategisk information kring förändringen. Chefernas 

försök att informera medarbetarna, trots brist på information att leverera, har varit av det slag 

att de har samlat sina medarbetare för att meddela att de inte har något att berätta. Cheferna 

har således försökt i den möjligaste mån att informera sina anställda om vad som händer och 

hur det kommer påverka dem, trots detta har det inte lyckats leverera information i den grad 
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de har önskat. Detta kan tyckas vara en brist hos cheferna, men vid närmare undersökning har 

inte heller de närmaste cheferna haft någon information att dela med sig av. Det ger trots allt 

en indikation på att försök till information från de närmaste cheferna ändå har delats ut i den 

omfattning det har varit möjligt. Chefernas försök till att informera sina anställda har bidragit 

till ett ökat förtroende, vilket har varit viktigt för hur medarbetarna har ställt sig till den 

information som har framförts. Att medarbetare upplever sig olika informerade beror inte 

alltid på kommunikationens kvalitet, utan på förtroendet för informationskällan (Bordia et al., 

2004). Att förtroendet spelar en avgörande roll visar sig då medarbetarna hellre väntar på 

information från sin chef, än att gå in på intranätet och läsa det som finns publicerat. Det kan 

därför vara av vikt att myndigheten arbetar för att öka förtroendet i ett större perspektiv för att 

informationen ska kunna tas emot på ett bättre sätt.  

5.3 Inflytande och delaktighet 
De anställda inom polisen känner inte att de har något inflytande eller upplevt någon 

delaktighet under den nu pågående förändringsprocessen. Medarbetarna är även rörande 

överens om att myndigheten inte arbetar aktivt med att stärka inflytandet och delaktigheten 

hos de anställda, vilket har lett till ökad frustration och stress. De få medarbetare som upplevt 

sig vara delaktiga har varit det inom sitt ansvarsområde eller via diskussionsgrupper, men 

upplever sig ändå inte ha något inflytande över förändringen i något större perspektiv.  

Det har framkommit att det har genomförts en enkätundersökning i förändringens tidiga 

skede, men att det aldrig redogjordes för syftet eller utfallet. Studien ger en indikation på 

myndighetens försök till att få med medarbetarna i förändringsarbetet, men att det fortfarande 

tycks vara så toppstyrt att de enbart fått bana vägen för ledningens beslut, utan att få ha något 

direkt inflytande. Bristen på möjlighet till inflytande och delaktighet har varit tungt för många 

anställda inom polisen, då de värdesätter sitt arbete högt. Många av medarbetarna inom 

polisen menar att de gärna vill att myndigheten som arbetsgivare ska bry sig mer om dem och 

ta mer personalansvar för att säkerställa deras välmående. Det som ligger till grund för 

bristerna i personalomvårdnaden är troligtvis att myndigheten brister i att ta upp information 

från medarbetarna, då förändringen trots allt skulle varit medarbetardriven.  

5.3.1 Medarbetardriven eller toppstyrd förändring? 
Under en organisationsförändring är det mycket viktigt att få med sig alla medarbetarna i 

förändringsprocessen, även om omorganisationen är stor och tar tid, är det ett måste för 

förändringens slutskede (Fernandes & Rainey, 2006). Att förändringsprocessen skulle varit 
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medarbetardriven finner många medarbetare i studien inte trovärdigt, då de snarare upplever 

det som tvärt om. Det är mycket viktigt att göra medarbetarna delaktiga då ett bristande 

deltagande bland medarbetarna kan leda till ökad stress i arbetet (Jackson, 1983). Graden av 

delaktighet som de anställda inom polisen upplevt har varit nära noll, då de inte känt att 

myndigheten arbetar för att stärka deras upplevelser av delaktighet eller inflytande under 

förändringen.  

Myndigheten skickade ut enkäter till medarbetarna, men syftet med enkäten kunde de inte 

riktigt komma ihåg eller förstå. Detta kan bero på att det var en enstaka enkät som skickades 

ut för längesedan, och att medarbetarna inte fick någon respons på vad utfallet blev. Det har 

resulterat i att medarbetarna i hög grad har tappat förtroendet för sin arbetsgivare, då deras 

möjlighet till inflytande har varit något som betytt mycket för dem. Att medarbetarna inte 

upplevde något arbete från ledningens sida för att göra dem delaktiga, samt kände av en ökad 

stress, beror troligtvis på att inte fick någon återkoppling. Vidare försöker även cheferna ställa 

frågor för att öka deras delaktighet, men medarbetarna upplever inte att cheferna egentligen 

lyssnar på deras svar. Denna studie är i likhet med vad Kronvall et al. (1991) och Bruhn et al. 

(2001) diskuterar kring hur bristande delaktighet och återkoppling till medarbetaren kan leda 

till motstånd mot förändringen och ökad stress. Myndighetens bristande återkoppling kan här 

relateras till medarbetarnas tankar om att de inte riktigt bryr sig om dem, fastän myndigheten 

försökte få dem delaktiga genom enkäten. Myndighetens otillräckliga arbete av att minska 

osäkerheten kan även ha att göra med att ledningen inte haft insikt i hur de anställda “på 

golvet” har det, exempelvis i hur arbetsprocesserna ser ut eller hur lång tid en del 

arbetsuppgifter tar. Därför har de inte riktigt förstått allvaret i att medarbetarna ska få vara 

delaktiga, för att få förändringen att accepteras. Det är viktigt att få med sig medarbetarna och 

att låta dem vara delaktiga och ha inflytande över förändringen, för att den ska få ett positivt 

utfall (Fernandes och Rainey, 2006). Myndigheten har försökt göra de anställda delaktiga, 

men att det brustit i genomförandet och därför inte lyckats hantera den arbetsrelaterade 

stressen på ett bra sätt. Det kan troligtvis vara av vikt att ledningen får förståelse för hur 

arbetet ser ut längst ut i verksamheterna, för att kunna göra medarbetarna delaktiga och ha 

inflytande på rätt sätt, vilket då kan leda till en mer medarbetardriven förändringsprocess. 

Hos de anställda vid polisen fanns det en önskan och en vilja att få vara delaktiga i någon 

form av referensgrupp, där man skulle kunna diskutera och föra fram sina åsikter. 

Medarbetarna har varit olika informerade om möjligheten till att delta och detta har påverkat 
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huruvida de upplever sig ha varit delaktiga. En del av de anställda vid polisen fick 

informationen om att det funnits referensgrupper i ett långt senare skede när rikspolischefen 

Dan Eliasson kom på besök, och upplevde då att de förlorat möjligheten att delta. Det styrker 

det Bruhn et al. (2001) och Sashkin (1984) argumenterar för, att medarbetarna måste veta hur 

de ska delta, för att således kunna vara delaktiga på ett framgångsrikt sätt. En del av 

medarbetarna i den föreliggande studien har i linje med vad Bruhn et al. (2001) diskuterar, 

inte fått information om att det funnits referensgrupper och hur de ska delta. Detta kan 

återigen kopplas till vad Bordia et al. (2004) betonar, att informationen behöver vara korrekt 

och komma rätt i tiden.  

Referensgrupperna var något som enligt en del anställda fanns i början av omorganisationen 

men att den aktiviteten sedan avtog, vilket även har påverkat medarbetarnas deltagande senare 

under förändringsprocessen. Bruhn et al. (2001) rekommenderar i sin studie, att ledningen 

eller cheferna ska fastställa hur medarbetares attityder till delaktighet varierar mellan 

förändringens olika faser, då det kan komma att ha en inverkan på hur medarbetarna påverkas 

av omorganisationen. Föreliggande studie kan i kombination med Bruhn et al. (2001) vara av 

vikt att diskutera, då möjligheten till att delta i referensgrupper inte gällde hela 

förändringsperioden. Då det funnits ett intresse av att delta, kan det tyckas vara ledningens 

ansvar att se till att alla ges samma möjlighet att vara delaktiga. Med grund i vad som har 

framkommit i denna studie, hade det troligen varit till myndighetens fördel att vara mer 

lyhörd gentemot anställdas önskemål och på så sätt eventuellt kunnat undvika de negativa 

effekterna. Denna studie ger en indikation på att Polismyndigheten har gett medarbetarna 

möjlighet att delta, men att alla inte har fått samma förutsättningar, då informationen inte nått 

ut till alla. Liksom vad denna studie tidigare har belyst, kan det vara av vikt att ledningen 

säkerställer att informationen når ut till alla berörda samt att den mottas på rätt sätt.  
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5.4 Utvecklad modell 
Vi har fritt utvecklat vår teorimodell (se Figur 1) med grund i vår empiriska studie, om hur 

den arbetsrelaterade stressen kan hanteras genom de centrala temana. 

 

 
Figur 2: Utvecklad modell som visar relationen mellan de centrala teman och den arbetsrelaterade 

stressnivån vid genomförandet av en planerad organisationsförändring. De mer fetstilta linjerna och 

pilen visar på ett starkare samband. 

 

Studiens centrala teman visar sig fortfarande ha en inverkan på varandra och då även en 

påverkan på den arbetsrelaterade stressen, på gott och ont, vilket kan ses i Figur 1. För att den 

arbetsrelaterade stressen ska kunna hanteras är det viktigt med en fungerande kommunikation 

av information. Informationen har visat sig ha en betydande roll för hur medarbetarna 

upplever att organisationen minskar osäkerhet, ökar kontrollen samt att de får möjlighet till 

mer inflytande och ökad delaktighet. Den här studien visar att nyckeln till stresshantering är 

information som kommer rätt i tiden, är tillgänglig för samtliga anställda och är av relevans 

för individen. Med grund i vår empiriska studie, kan vi även påvisa att det inte bara är för lite 

information som leder till stress, för mycket information bidrar även det till en ökad 

arbetsrelaterad stress, då medarbetarna inte upplever sig ha tid och möjlighet att sätta sig in i 

det som delas. Just den aspekten tas inte upp i den teoretiska utgångspunkten, men har visat 

sig ha stor betydelse för medarbetarnas upplevelser.  Därför behöver information som ges ut 
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vara korrekt från början, då medarbetarnas upplevelser av inkorrekt information påverkar hur 

de tar de tar den till sig. För att medarbetarna ska kunna vara delaktiga och ha inflytande 

under förändringen, behöver de bli informerade om hur möjligheten till att vara det ser ut och 

hur de ska gå till väga. Majoriteten av medarbetarna i studien upplever att de inte har fått 

tillräcklig information angående möjligheter till ökat deltagande och inflytande. Medarbetarna 

har fått fasta scheman och arbetstider, vilket har skett genom en kommunikation mellan dem 

och den närmaste chefen, och lett till en ökad känsla av säkerhet. Medarbetarna upplever att 

de känner en ökad kontroll och minskad osäkerhet när de blir informerade om hur deras 

arbetssituation kommer att påverkas av organisationsförändringen. Information har därmed en 

avgörande roll för hur den arbetsrelaterade stressen hanteras på ett positivt eller negativt sätt.  
 
En anmärkningsvärd skillnad från teorimodellen visar vår empiriska studie att brister i ett 

tema kan påverka den arbetsrelaterade stressen mer, än vid brister i andra teman. I detta fall 

påverkar brister i informationsflödet till medarbetarna stressen mer, än brister i de andra 

temana. Bristerna kan vara information som inte upplevs vara relevant, eller att mängden inte 

är konsekvent, samt lågt förtroende för informationskällan.  
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6. Slutsats och diskussion 
I detta avsnitt presenteras studiens slutsatser, vilka även besvarar studiens syfte och 

frågeställning. Därefter förs det en diskussion samt redogörs det för studiens vetenskapliga 

bidrag, förslag till framtida forskning och avslutas med samhällsetiska reflektioner.   

 

Studiens syfte är att öka förståelsen för hur organisationer kan hantera arbetsrelaterad stress 

vid planerade organisationsförändringar och skulle uppfyllas genom att undersöka 

medarbetares upplevelser av detta. Studien avsåg att undersöka hanteringen av den 

arbetsrelaterade stressen utifrån tre centrala teman, vilka var; osäkerhet och kontroll, 

information samt inflytande och delaktighet. I studien har dessa teman visat sig vara viktiga 

för medarbetarna och uppfattningarna gällande myndighetens arbete har varit någorlunda 

samstämmigt.  

Studiens frågeställning som avser att besvara syftet är: Hur upplever medarbetare att 

organisationen arbetar för att hantera arbetsrelaterad stress vid en planerad 

organisationsförändring? 

Slutsatserna av föreliggande studie är: 

● Myndigheten har hanterat osäkerheten med hjälp av information och fakta angående 

förändringsprocessen. För att hantera osäkerhet och öka kontrollen hos medarbetare 

som har oregelbundna arbetstider har de närmaste cheferna försett dem med fasta 

långsiktiga scheman och arbetstider, vilket har minskat den arbetsrelaterade stressen. 

Det kan konstateras att chefernas olika typer av ledarskap har en direkt påverkan på 

hur effektiv hanteringen av osäkerhet och kontroll är, då information i ett tidigt skede 

har gett bäst resultat. 

  

● Myndigheten har delgett information genom ett flertal kanaler, men den kanal som 

använts i störst omfattning är intranätet, Intrapolis, som samtliga anställda har tillgång 

till. Polismyndigheten har även arrangerat informationsmöten och satt upp affischer. 

Det kan konstateras att medarbetarna har ett eget ansvar huruvida de tar del av 

informationen och deltar vid möten, dock är det viktigt att arbetsgivaren möjliggör 

detta för samtliga medarbetare. Att de närmaste cheferna har försökt informera trots att 

de inte haft något att förmedla, har bidragit till ett ökat förtroende hos medarbetarna, 
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vilket har varit av stor betydelse för hur de ställt sig till informationen. Något som kan 

fastställas för att hantera stressen, men som Polismyndigheten inte helt har lyckats 

med, är vikten av att informationen är korrekt och kommer rätt i tiden, samt är relevant 

för den enskilde medarbetaren.  

 

● Den här studien kan konstatera att Polismyndighetens arbete för att göra sina anställda 

delaktiga och låta dem ha inflytande över förändringen har brustit, i den bemärkelsen 

att ingen har upplevt den om medarbetardriven. Studien fastställer vikten av att 

medarbetarna informeras om var och hur de kan vara delaktiga, i exempelvis 

diskussions- och referensgrupper samt att alla får tillgång till samma information. Det 

är även av stor vikt att syfte och återkoppling förmedlas till de anställda när 

myndigheten genomför enkätundersökningar för att skapa inflytande som ska ge ett 

gott resultat.  

 

Studiens resultat visar att nyckeln till stresshantering vid planerade organisationsförändringar 

är en fungerande informationsspridning. Denna studie visar att det inte bara är för lite 

information som bidrar till ökad stress, då även för mycket information leder till högre 

stressnivåer, eftersom medarbetarna inte har tid eller möjlighet att ta till sig innehållet. Det 

fungerar således inte att försöka undvika risken att delge för lite information, med ge ut för 

mycket information, då det kan få motsatt effekt. Information som ändras ett flertal gånger 

angående ett beslut under förändringens gång, har visat sig bli mindre pålitlig och uppfattas 

som ogenomtänkt. Det är därför viktigt att mängden information är balanserad och att den är 

korrekt när den förmedlas till de anställda, samt att alla får tillfälle att sätta sig in i den. 

Genom att göra korrekt information tillgänglig för alla medarbetare, via veckobrev, intranät 

och möten, kan osäkerheten som leder till ökad stress minskas samt känslan av delaktighet 

öka. Medarbetarna inom Polismyndigheten upplever sig inte vara delaktiga, då de inte vet hur 

de kan delta i exempelvis referens- och diskussionsgrupper. Därför är det viktigt att 

organisationer ser till att information når ut till alla anställda om hur de kan gå tillväga för att 

delta på olika sätt. Genom att medarbetarna känner en större delaktighet kommer de även 

uppleva en ökad känsla av kontroll över sin arbetssituation i förändringen. För att öka 

medarbetarnas kontroll behöver man ge dem en viss grad av inflytande. Inom 

Polismyndigheten har försök till detta gjorts genom en enkät och rangordning av önskade 

avdelningar eller orter, men på grund av ändrad information som påverkade förutsättningarna 
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blev utdelningen av detta inte positivt. Detta visar vikten av att organisationer behöver delge 

korrekt information för att förutsättningarna för medarbetares inflytande inte ska påverkas 

samt att ge återkoppling.  

 

6.1 Diskussion  
Ett resultat av föreliggande studie är att myndigheten har hanterat osäkerhet med hjälp av 

information om hur förändringsprocessen ska se ut. Studien visar även vikten av att 

informationen är tillgänglig, korrekt och relevant för den enskilde medarbetaren samt att den 

kommer rätt i tiden, för att hantera den arbetsrelaterade stress som kan uppstå. Dessa resultat 

stämmer överens med tidigare forskning av Bordia et al. (2004) samt DiFonzo och Bordia 

(1998) som kommer fram till kommunikationens och informationens kvalitet påverkar den 

anställdes upplevelser av osäkerhet. Vidare har denna studies resultat likheter med Bordia et 

al. (2004) som även har kommit fram till att en korrekt och systematisk kommunikation kan 

minska osäkerhet och öka känslan av kontroll och därmed minska stressen hos de anställda. 

Det Bordia et al. (2004) däremot inte tar upp är på vilket sätt informationen ska finnas 

tillgänglig för de anställda. Att det finns likheter mellan studierna kan tros bero på att de båda 

är genomförda inom en offentlig verksamhet, då studien av Bordia et al. (2004) har gjorts på 

ett psykiatriskt sjukhus som genomgår en omorganisation. Likheterna kan även bero på att 

människor ofta behöver information för att känna sig säkra i sin situation och för att kunna 

förutse vad som kommer ske härnäst.  

Ett anmärkningsvärt resultat för studien är även att förmedling av för mycket information 

bidrar till en ökad arbetsrelaterad stress, och inte enbart för lite information. Upplevelsen 

beror på att de anställda inte känner att de har tid och möjlighet att sätta sig in i den mängd 

som publiceras, samt att det inte uppfattas vara helt pålitligt, då informationen oftast ändras 

ett flertal gånger. Detta resultat skiljer sig från tidigare forskning (Bordia et al., 2004; Allen et 

al., 2007), som inte diskuterar mängden information, endast att den ska vara systematisk, 

korrekt och riktig. 

Ett annat framstående resultat för studien är vikten av att medarbetarna behöver informeras 

om var och hur de kan vara delaktiga, för att de ska kunna vara det. Det har visat sig att utan 

rätt information missar anställda möjligheten till delaktighet, vilket kan leda till stress och oro. 

Detta resultat bekräftar tidigare studie av Bruhn et al. (2001), som pekar på vikten av att 

medarbetarna förses med rätt kunskap under förändringen. Även denna likhet kan återkopplas 
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till människors behov av information samt för att överhuvudtaget möjliggöra delaktighet så 

behöver människor veta hur de skall gå till väga.  

Denna studie visar att ledarskapet har en stor betydelse för hur orsakerna till arbetsrelaterad 

stress hanteras. Förutom ledarskapet i sig, är förtroendet för chefen och ledningen av stor 

betydelse för hanteringens effektivitet, och då exempelvis hur medarbetarna ställer sig till den 

information som kommer ut. Studier av Bruhn et al. (2001), Fernandes och Rainey (2006) 

samt Tsoukas och Chia (2002) har även de kommit fram till att ledarskapet är viktigt för 

medarbetarna under förändringsprocessen. Dessa resultat kan även ställas i relation till Allen 

et al. (2007), vars studie visar att förtroendet för informationskällan, vilket kan vara chefen, 

har stor betydelse för medarbetarens mottaglighet av informationen. Allen et al. (2007) 

poängterar att det kan bero på medarbetarens särskilda förhållande till sin chef som påverkar 

hur de förhåller sig till informationen och att det inte har att göra med förtroendet gentemot 

ledningen. Likheten mellan den här studien och tidigare studiers resultat beror troligen på att 

medarbetarna har upplevt förtroende för sina närmaste chefer, men inte för ledningen i stort.  

6.2 Vetenskapligt bidrag 
Studien kommer förhoppningsvis att kunna bidra med en ökad förståelse kring hur 

organisationer kan hantera arbetsrelaterad stress hos sina anställda vid planerade 

organisationsförändringar. Främst genom att studien betonar vikten av en fungerande och 

balanserad informationsspridning under en omfattande omorganisation. Detta då 

informationen har en betydande påverkan på huruvida medarbetaren upplever sig vara 

delaktig, ha inflytande samt känna sig säker och ha kontroll över sin arbetssituation, vilket gör 

det möjligt att hantera dessa orsaker till arbetsrelaterad stress. Studien bidrar även med en 

ökad trovärdighet för forskningsområdet, då studien i hög grad bekräftar och styrker tidigare 

forskning. Studien bidrar även till en delvis breddning av forskningsområdet, då den har utgått 

från en kvalitativ metod. Tidigare forskning som gåtts igenom inför den här studien har till 

stor del bestått av kvalitativa undersökningar.  

Denna studie kan underlätta stresshanteringen för organisationer, stora som små, som är i 

genomförandet av eller står inför en omorganisation. Studien visar även hur försök att hantera 

stress från organisationens sida kan uppfattas och tas emot av medarbetarna. Det räcker inte 

att bara ge ut omfattande mängder information, utan för att det ska tas emot på ett bra sätt 

behöver organisationen se till att informationen är korrekt, kommer rätt i tiden samt är 
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tillgänglig för samtliga anställda. Detta för att minska den osäkerhet och höja upplevelsen av 

delaktighet, kontroll samt inflytande, för att på så sätt minska den arbetsrelaterade stressen. 

6.3 Förslag till framtida forskning 
Den här studien har undersökt medarbetares upplevelser av hanteringen av arbetsrelaterad 

stress vid en planerad organisationsförändring inom Polismyndigheten. För framtida 

forskning skulle det vara intressant att undersöka hur upplevelserna har varit på olika 

chefsnivåer, då det under studiens gång har framkommit att även de varit väldigt påverkade. 

Förslag för framtida studier är även att inkludera medarbetare och chefer i samma 

undersökning för att kunna se eventuella skillnader i upplevelserna, då det troligen ökar 

förståelsen ytterligare. Fortsättningsvis skulle det även vara intressant att undersöka anställda 

inom Polismyndigheten i andra geografiska områden och eventuellt jämföra upplevelserna 

mellan områdena, samt att jämföra med andra typer av organisationer inom både offentlig och 

privat sektor. Ett ytterligare alternativ till framtida studier är att undersöka längre fram i 

Polismyndighetens omorganisation, om hur medarbetarnas upplevelser skiljer sig från den här 

studien.  

6.4 Samhälleliga aspekter 
Stress är ett mycket allvarligt och vanligt förekommande problem i dagens arbetsliv, som 

medför höga kostnader samt andra negativa konsekvenser för både individ, organisation och 

samhälle. Idag är stress även ett stort hälsoproblem i samhället och resulterar i bland annat 

sjukskrivningar och sämre välmående i och utanför arbetet. Något som har visat sig ha en stor 

påverkan på individers arbetsrelaterade stress är förändringar i organisationen, som kan leda 

till bland annat nya arbetsuppgifter och kollegor. Då omorganisationer ständigt genomförs för 

att verksamheter ska anpassa sig till rådande omständigheter utsätts individer hela tiden för 

denna typ av stress. Det är viktigt att den arbetsrelaterade stressen hanteras inom alla typer av 

organisationer, offentliga som privata, för att samhället ska fungera. Dock kan det reflekteras 

kring om det är av större relevans att hantera stressen hos de anställda inom 

Polismyndigheten, då det är en sådan unik och viktig samhällsfunktion som måste fungera. 

Polisen som organisation utsätts även idag för extra press, då de med bristande 

personalstyrkor behöver möta tuffare krav från samhället, vilket även det tros ha försvårat 

omorganisationen av myndigheten. De har påverkats mycket av den ökade flyktingströmmen 

och terrorhotet som har krävt mycket uppmärksamhet. Detta kan troligen vara en betydande 

faktorer för det stora allmänna missnöjet inom polisen som har rått och även lett till stora 

personalavhopp.  
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8. Bilagor 
8.1 Bilaga 1: Informationsbrev till respondenter 
 
Hej! 

Vi är väldigt glada och tacksamma för att Du vill delta i vår undersökning! 

Vi skriver just nu vår kandidatuppsats i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde, där vi läser 

Personal, organisation och ledarskapsprogrammet. Det ämne vi valt att studera är hur 

organisationer, ur ett medarbetarperspektiv, arbetar för att reducera arbetsrelaterad stress vid 

planerade organisationsförändringar. Vi vet att polisen just nu genomgår en omfattande 

organisationsförändring och då vi båda har ett genuint intresse för polisen som organisation så 

tycker vi att det är väldigt roligt att få genomföra vår undersökning just här. 

Undersökningen kommer genomföras i form av en intervju. Vi önskar att få spela in den, dels 

för att underlätta analysen efteråt och för att minska risken för missförstånd eller att viktiga 

åsikter och tankar glöms bort. Tidsåtgången för intervjun beräknas vara cirka 60 minuter. 

Under intervjuns gång har du möjlighet att avbryta när som helst utan krav på att förklara 

varför. Du kommer få möjlighet att få ta del av resultatet i den färdiga uppsatsen. Allt inspelat 

material och dina personuppgifter kommer behandlas konfidentiellt och du kommer vara 

anonym i uppsatsen. Vi önskar att få ha möjlighet att återkomma efter den genomförda 

intervjun om det är någon fråga som behöver kompletteras eller om det uppstår några 

oklarheter när materialet analyseras. 

De områden som kommer behandlas under intervjun är osäkerhet & kontroll, information och 

inflytande & delaktighet kopplat till hur polisen som organisation arbetar med att reducera 

stress hos dig som medarbetare under den nu pågående organisationsförändringen. 

Vid frågor, tveka inte att höra av dig! 

Vi ser framemot att träffa dig! 

Med vänliga hälsningar, 

Isabelle Hörnmark & Johanna Ek 
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8.2 Bilaga 2: Intervjuguide 
 
Intervjuguide 

Öppningsfrågor 

❏ Kan du berätta lite om vem du är?  
❏ Kan du berätta lite om din anställningstid inom polisen? 
❏ Kan du berätta om vad arbetar du med just nu? 
❏ Hur upplever du den pågående omorganisationen?  
❏ När du blir stressad, hur yttrar sig då din stress?  

 
Inflytande och delaktighet 

❏ Hur upplever att du är och har varit delaktig vid den nu pågående omorganisationen? 
❏ Kan du berätta om hur du upplever att polisen arbetar för att göra dig delaktig i 

omorganisationen? 
❏ Kan du berätta om hur du upplever att polisen arbetar för att du som medarbetare ska 

kunna ha inflytande över förändringen? 
❏ På vilket sätt har du kunnat och kan ha inflytande över förändringen och hur den har 

påverkat din arbetssituation?  
❏ Hur har det påverkat dig att få vara delaktig i den mån du har varit?  
❏ Skulle du vilja vara delaktig på något annat sätt än du varit hittills? 

 
Information 

❏ Hur upplever du att du får ta del av information under den pågående 
organisationsförändringen?  

❏ Hur upplever du att polisen arbetar för att du ska få ta del av viktig information?  
❏ Upplever du att du fått ta del av tillräcklig information? 
❏ Skulle du vilja bli informerad på något annat sätt än du blivit hittills? 

 
Osäkerhet och kontroll 

❏ Hur upplever du att du har kontroll över din nuvarande arbetssituation?  
❏ Hur upplever du att polisen arbetar för att du ska ha kontroll över din arbetssituation?  
❏ Hur har du upplevt känslor av osäkerhet under den här omorganisationen?  
❏ Hur upplever du att polisen arbetar för att minska osäkerhetskänslor hos dig? 
❏ Kan du berätta hur osäkerhetskänslor och känslor av brist på kontroll yttrar sig hos 

dig? 
❏ Skulle du vilja att polisen ska arbeta på något annat sätt för att minska känslor av 

osäkerhet och brist på kontroll hos dig än vad de har gjort hittills? 
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8.3 Bilaga 3: Individuell reflektion Johanna Ek 
Under programmets gång hade jag och en vän kommit överens om att vi skulle skriva 

examensarbetet tillsammans. Dock blev det inte så, vilket gjorde att jag stod utan partner 

några månader innan examensarbetet skulle börja. Tillslut hittade jag min klasskompis 

Isabelle som också satt i samma sits, och vi enades om att vi skulle skriva tillsammans. Då vi 

inte hade arbetat ihop sedan tidigare eller ens kände varandra, visste jag inte hur vi skulle 

funka ihop eller hur våra individuella mål såg ut. Detta gjorde mig lite nervös, då jag 

verkligen ville göra ett bra arbete, men samtidigt såg jag det som positivt då man möjligt är 

mer effektiv med någon man inte känner. Att skriva som par kändes även bra för mig då det 

kunde göra vår uppsats bättre, då man kan bolla idéer med varandra och reflektera och 

diskutera resultaten man fått fram.  

I början hade vi svårt att hitta ett ämnesområde, och vårt val av ämne, syfte och frågeställning 

ändrades många gånger. Efter en diskussion med vår handledare kom vi in på 

organisationsförändringar och det var något vi tyckte var väldigt intressant, och vi fick 

därefter ett samarbete med ett företag som nyligen hade genomgått en 

organisationsförändring. Dock bytte vi organisation, då efter ett möte med min och Isabelles 

gemensamma mentor förklarade han att deras organisation, Polismyndigheten, just nu höll på 

med en väldigt stor och omfattande omorganisation och att vi gärna fick göra vårt arbete med 

dem. Detta var början på något stort, och för mig var detta en stor lättnad att äntligen hitta en 

organisation som passade och som vi verkligen ville skriva med, men att vi även hittade ett 

ämne som är och var så aktuellt. 

Då vårt syfte var att ta reda på medarbetares upplevelser, kom det naturligt att vi valde en 

kvalitativ metod. Vi utförde platsintervjuer, vilket för mig var den mest spännande delen i 

processen då vi fick möta så många olika människor med så mycket intressant information 

och kunskap. När vi skulle göra den första intervjun var jag faktiskt lite nervös då jag aldrig 

hade hållit intervjuer innan och var även lite rädd att inte kunna ställa bra följdfrågor, men det 

avtog sedan och fungerade bra då jag personligen känner att jag har rätt lätt för människor. Att 

arbeta med empirin och analysera efter den teoretiska referensramen tyckte jag var mycket 

givande, men också utmanade. Det var svårt att definiera om analysen var tillräckligt djup 

eller bred, men jag vågade tro på mig själv och det var väldigt roligt att få utvidga sin kritiska 

och analytiska förmåga. Även att hitta bland det hav av metoder var lite överväldigande i 

början, då detta var så nytt för mig, men jag tyckte att efter att ha läst kurslitteratur och andra 

böcker fick jag snabbt ett bra grepp om vad som passade oss. Genom att läsa metodböcker 



 
56 

 

och vetenskapliga artiklar har det gjort mycket för mig och mitt akademiska skrivande under 

uppsatsens gång, men även hur man hittar vetenskapliga artiklar och hur man tar ut de mest 

relevanta har varit en stor lärdom för mig. Jag har även lärt mig att arbeta självständigt och att 

under press lösa de problem vi stött på, för även fast det har varit ett grupparbete ligger det ett 

stort ansvar på var och en. 

Eftersom att metodkursen gick parallellt med examenarbetet har detta gjort att jag har känt 

mig tryggare. Föreläsningarna har varit till stor hjälp och personligen fick jag en bra förståelse 

för hur strukturen och deadlines såg ut för varje delmoment. Under seminarierna fick vi även 

mycket bra feedback och hjälp från både lärare och studenter vilket varit mycket lärorikt och 

som jag är oerhört tacksam för.  

Framförallt har jag lärt mig det viktiga i att vara i god tid med att bestämma ämnesområde och 

att inte skjuta upp saker i onödan. Även fast vi var i rätt god tid, fastande vi vid ämnet 

chefsbyten vilket gjorde det svårt att släppa det och gav oss där av en trög start. Eftersom att 

vi fick byta ämne tillslut, insåg jag verkligen hur viktigt det är att ta tillvara på tiden, men 

även fast det var stressigt i början är jag så glad att vi bytte ämne när jag nu har facit i min 

hand. 

Samarbetet mellan oss funkade bra, vi kom överens om det mesta och att det var okej att både 

ha bättre och sämre dagar, men att utgångspunkten var att vi ställde upp för varandra. Själva 

upplägget har varit jämt fördelat mellan oss, vi gjorde alla intervjuer tillsammans och skrev på 

arbetet vardagar som helger, då vi båda var inställda och såg allvaret i att få klart arbetet i tid. 

För det mesta satt vi tillsammans i skolan eller hemma, men ibland fick vi även sitta enskilt 

för att spara tid. Vi pratade även ofta i telefon när vi inte kunde träffas, och under hela 

processen skrev vi i Google Docs vilket gjorde vårt samarbete ännu smidigare. 

Avslutningsvis skulle jag vilja säga att min syn på organisationsförändringar genom denna 

studie har gett mig en större förståelse för hur organisationsförändringar fungerar i praktiken 

och inte bara i teorin. Detta har även varit en oerhört lärorik och tuff period i mitt liv. Jag 

visste om att detta var ett moment som jag behövde lägga mycket tid och energi på, men jag 

insåg snabbt att det inte alls var så som man hade jobbat under tidigare kurser under 

programmets gång vilket har varit mycket spännande. Det har varit roligt, men kämpigt, och 

har verkligen gjort att jag fått testa mina kunskaper från det jag lärt mig från utbildningen. Jag 
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är väldigt nöjd med vad både jag och min examenspartner har åstadkommit tillsammans, och 

jag skulle vilja tacka Isabelle för ett bra samarbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
58 

 

8.4 Bilaga 4: Individuell reflektion Isabelle Hörnmark 
När vårterminen och C-uppsatsen närmade sig hade jag ingen att skriva tillsammans med, då 

det inte blev någonting med de jag hade pratat med tidigare. Samma sak hade hänt Johanna, 

och på så sätt blev det att vi skrev den här uppsatsen tillsammans. Samarbetet har fungerat bra 

och arbetsfördelningen har varit jämn under uppsatsens gång. Jag har upplevt att en fördel 

med att vara två som skriver, är de olika perspektiven man får på saker och ting, som man ofta 

går miste om när man arbetar ensam. Att jobba tillsammans gav också möjlighet att bolla 

idéer och reflektera över olika saker som dök upp under processens gång. Att arbeta med 

någon som man tidigare inte arbetat ihop med är både positivt och negativt. Det positiva är att 

arbetet ofta kan bli mer uppgiftsorienterat och inte ha någon påverkan på det som sker utanför 

uppsatsarbetet, och det negativa kan vara skilda intressen eller syn på uppsatsarbetet. Vi hade 

tur och var intresserade av samma ämnen och vi båda ville göra ett bra arbete, vilket gjorde 

uppsatsskrivandet roligare och uppsatsämnet mycket lättare att komma överens om!  

 

Uppsatsprocessen var något helt annat än vad jag tidigare har gjort under mina två och ett 

halvt år på POL-programmet, vilket gjorde att det var lite svårt att förutse vilket arbete som 

skulle krävas. Det jag kunde ana var att det skulle krävas mycket tid och fokus, vilket det 

också har gjort. För oss började uppsatsskrivandet som en riktig uppförsbacke… Vi var tidigt 

ute med att hitta en organisation att samarbeta med och bestämma vad vi skulle undersöka, 

vilket gjorde att vi helt enkelt var lite för långt fram i tänket. Det slutade med att det körde 

ihop sig och att vi efter ett några veckor in i skrivandet började om på ny kula och bytte 

område i princip helt och hållet. Efter ett möte med vår handledare kom vi in på ämnet 

organisationsförändringar, vilket vi båda tyckte var väldigt intressant. Ytterligare några 

veckor senare efter ett möte med vår gemensamma mentor bytte vi även organisation, till en 

som passade både vårt intresse och uppsatsens ämne mycket bättre. Då kändes det som att det 

lossnade för oss. Denna start gav mig verkligen insikt i att inte skynda fram för fort och att det 

fanns tillräckligt med tid, det skulle annars bara resultera i ännu mer att göra om.  

 

Jag tyckte att det i början var svårt att skilja mellan teorier, fakta och modeller och att hitta 

rätt i djungeln av tidigare forskning och artiklar. När vi väl hittade relevanta artiklar och 

forskning för vårt ämne och kom på hur den teoretiska referensramen skulle se ut, tyckte jag 

att det klarnade för mig och gjorde det lättare att hitta ”rätt” så att säga. Den här delen av 

processen tycker jag verkligen utvecklade min förmåga att tänka kritiskt och vara selektiv för 

att få fram relevant teori för uppsatsen.  
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Uppsatsprocessen har gett mig en ökad förståelse för principer och tillvägagångssätt när det 

gäller val av undersökningsmetod. Jag visste att det fanns olika metoder, men i mitt huvud var 

det i princip ”enkät eller intervju”, men så är inte fallet visade det sig. För vårt syfte så 

passade en kvalitativ metod och vi valde att göra semi-strukturerade intervjuer som sedan 

skulle transkriberas inför analysarbetet. Jag upplever att jag lärde mig väldigt mycket kring 

kvalitativ metod och de etiska aspekter som finns att ta hänsyn till. Vad som nu i efterhand är 

väldigt självklart, var inte alls lika klart för mig i början av metodarbetet, är att det var syftet 

som styrde vilken metod och vilket upplägg undersökningen skulle ha. Genomförandet av 

intervjuerna var också väldigt lärorika, ett sätt att ställa frågor som fungerade på sju personer, 

fungerade inte på den åttonde och det var en utmaning att säkerställa att all relevant empiri 

samlats in. Inte hade jag heller förväntat mig att efterarbetet skulle vara så omfattande och 

tidskrävande, men jag förstår nu verkligen vikten av att göra noggranna transkriberingar och 

genomgångar av materialet. Intervjuprocessen har även gett mig utökade kunskaper i hur 

organisationens arbete vid en förändring kan uppfattas av medarbetare, och att det kan skilja 

sig väldigt mycket dem emellan, även om det är inom samma organisation.  

Något jag tyckte var utmanande var analysarbetet, det var svårt att veta om det var tillräckligt 

djupt, brett, tydligt och intressant. Jag tycker att analysskrivandet verkligen gav mig en bättre 

förståelse för vårt eget material och de teorier som uppsatsen grundas på eftersom de skulle 

diskuteras tillsammans, och liksom knytas ihop. Att vi var två upplever jag var till stor fördel 

här, då vi kunde diskutera, vända och vrida på saker och ting, för att komma fram till våra 

slutsatser.  

Uppsatsskrivandet har utvecklat min förståelse för olika forskningsprinciper, aspekter och 

krav som det behövs ta hänsyn till. Jag har även utvecklat mina kunskaper när det handlar om 

att skriva mer omfattande akademiska texter och ökat förståelsen kring hur viktigt det är med 

en röd tråd samt tydlig text. Att texten är tydlig, och nästan övertydlig, är svårt att få till 

emellanåt, då jag själv är så insatt i arbetet att det är svårt att distansera sig och se det med 

andras ögon och vad som skulle kunna vara oklart och svårförstått.  

Att det emellanåt känns omöjligt och att man inte har någon koll på vad man håller på med, 

händer nog alla och inte bara vid ett tillfälle, utan med jämna mellanrum under hela 

uppsatsprocessen. Trots detta så lyckas man på något sätt komma vidare, och till slut är 

uppsatsen färdigställd! Avslutningsvis vill jag tacka Johanna för ett gott samarbete, vilket 

resulterade i denna uppsats! 


