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Sammanfattning 
Ett rättsväsende som Polismyndigheten finns till för att upprätthålla tryggheten i det svenska 
samhället genom att skydda oss medborgare. Det har tidigare genomförts 
organisationsförändringar på Polismyndigheten men inte en lika omfattande som den som skedde 
2015. Polismyndighetens omorganisation syftade till att grunda “En sammanhållen svensk polis” 
vilket innebär att alla Polismyndigheter i Sverige likriktades så att samordningen och ledningen 
över verksamheten ska fungera mer effektivt. Syftet med denna studie var att få en bild av 
chefernas ledarskap på Polismyndigheten och se vilken betydelse ledarskapet har inom 
organisationen enligt cheferna. Dessutom ville vi öka förståelse kring omorganisationens 
påverkan på ledarskapet inom Polismyndigheten. Vi har utfört en kvalitativ studie där vi 
intervjuat fem chefer på Polismyndigheten. Analysen talar för att cheferna uppmuntrar 
självständighet vilket skapar en relation där cheferna har stort förtroende och tillit till sina 
medarbetare. Respondenterna uttrycker sin otillfredsställelse med omorganisationen och dess 
problematik med att ta bort nödvändiga resurser. Vår uppfattning som vi kan få fram genom vår 
analys är att vi finner tydliga liknelser mellan cheferna och det transformativa ledarskapet, som 
innebär att medarbetarna delar samma vision som sin ledare. Vi fann däremot även små spår av 
transaktionellt ledarskap, som innebär att en ledare vill ha mycket kontroll över medarbetarna. 
Ledarskapets betydelse på den direkta nivån där våra respondenter befinner sig på spelar ingen 
stor roll i jämförelse med hur cheferna på den högre nivån uppfattar ledarskapets betydelse. 
Resultatet visar att en omorganisation inte var nödvändig då vissa åtgärder bör utföras då 
förändringen skedde i för hastig takt.  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Abstract      
A judicial system such as the police authority exists to maintain the security of Swedish society 
by protecting our citizens. Organizational changes have taken place at the police authority 
before, but not as big as the last one was. The police authority conducted a reorganization in 
2015 that was aimed to establish "A coherent Swedish police", which means that all police 
authorities in Sweden were aligned so that coordination and management of operations would 
work more efficiently. The purpose of this study was to gain a clearer picture of the leadership of 
the police chiefs at the police authority and to try to interpret the importance of leadership within 
the organization according to the chiefs. In addition, we wanted to increase understanding of the 
reorganizations impact on leadership within the police authority. We have conducted a qualitative 
study where we interviewed five chiefs at the police authority. The analysis speaks that the chiefs 
encourage independence among their employees, and that the leadership of the police authority 
plays a major role, but that it may differ slightly depending on the level within the police 
authority. Respondents express their dissatisfaction with the reorganization and its problems with 
removing necessary resources. The conclusion we can get through our analysis is that we find 
clear similarities between the managers and the transformational leadership, but we also found 
small traces of transactional leadership. In addition, leadership plays a major role, but for some 
leadership may not be decisive for the survival of police forces. We can also see that a 
reorganization was necessary, but that certain measures should be taken, because the change took 
place at too high and rapid pace. 
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1. Inledning 

Ledning och styrning av organisationer är ett uppmärksammat ämne som har tilldelats stort 
intresse. Inte minst kan vi märka det genom en stor mängd litteratur om ledning och styrning 
som fyller bibliotekets hyllor men också genom det ökade omfånget av studier och forskning 
kring frågan. Ofta får vi höra att ett gott ledarskap höjer medarbetarnas motivation vilket i sin tur 
ökar produktiviteten och effektiviteten i organisationen. Hur ser då ledarskapet ut på en av de 
viktigaste myndigheterna i Sverige som vi borde ha stort förtroende för? Polismyndigheten är ett 
rättsväsende som arbetar för att skapa trygghet för de svenska medborgarna genom att beskydda 
oss från ont som man kan råka ut för. Polisen arbetar dygnet runt vilket betyder att vi när som 
helst ska kunna räkna med deras stöd.  

Den 1 januari 2015 inledde den nuvarande Polismyndigheten den största omorganisationen på 
decennier. Anledningen var att grunda “En sammanhållen svensk polis”. En helt ny 
Polismyndighet innebar också förändringar i styrning och ledning inom verksamheten. I den 
förra polisorganisationen fanns det skillnader mellan de olika regionala myndigheterna i kvalitet 
och effektivitet. Anledningen bakom de här skillnaderna ansågs vara för att det inte fanns en 
tillräckligt stark ledning och styrning och för att den centrala förvaltningsmyndigheten - 
Rikspolisstyrelsen inte hade förmåga att styra länspolismyndigheterna. Istället fanns ett behov av 
att införa ett rakt och distinkt ansvar genom hela organisationen. Det här resulterade i att sex 
beslutsnivåer bildades där Rikspolischefen ingår i nivå sex som är den högsta och medarbetaren i 
nivå ett. Dessutom bildades tre ledningsgrupper på nationell nivå. En omorganisation gjorde det 
möjligt för den nationella ledningen att ha ett helhetsansvar för all polisverksamhet i hela Sverige 
(Polisorganisationskommittén, SOU 2012). 

Ledarskapet i Polismyndigheten är intressant då omorganisationen har medfört stora förändringar 
i ledningen. Detta lockar oss till att öka våra kunskaper om den nya myndigheten och 
ledningsstrukturen och hur cheferna inom den berörda organisationen själva ser på ledarskapet 
och hur stor betydelse de tilldelar ledarskapet. 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med vår studie är att få en inblick på hur cheferna i Polismyndigheten ser på ledarskap och 
vilken betydelse de anser att ledarskap har för deras organisation. Vilken roll ledarskapet har för 
hur de arbetar i organisationen för att uppnå de mål som finns. Polismyndigheten genomgick, 
som tidigare nämnt, en omfattande omorganisation som bidrog till flera ändringar i organisation 
och ledning. Omorganisationen har tillfört större bemärkelse till cheferna. Numera tar de fasta på 
betydelsen av chefskapet. Därför finner vi det intressant att belysa omorganisationen och få en 
djupare förståelse för vilken inverkan den har haft på ledningen och cheferna.  
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De frågeställningar vi ska utgå ifrån för att besvara vårt syfte och genomföra vår studie är: 

• Hur ser cheferna på sitt ledarskap? 
• Vilken betydelse har ledarskapet för Polismyndigheten enligt cheferna? 
• Hur har chefernas ledarskap förändrats efter Polismyndighetens omorganisation? 

1.2 Avgränsningar 
De frågeställningar som vi ska besvara med vår studie och det syfte som vi vill uppfylla har 
medfört att vi fokuserat på ett chefsperspektiv. Vi kommer inte i vår forskning fästa avseende vid 
ledarskapet utifrån ett manligt-, kvinnligt- eller ålders perspektiv. Vi väljer också att se bort från 
etnicitet och intervjupersonernas anställningstid i verksamheten då detta inte är av intresse för 
vår forskning. För att få ett så bra resultat som möjligt ansåg vi att deltagarna i vår forskning 
borde ha samma befattning i och med att chefer på olika nivåer innehar olika arbetsuppgifter och 
ansvar, därmed valde vi att begränsa oss till chefer på direktnivå som är nivån närmast 
medarbetarna. Med konsideration till tidsramen vi har så valde vi att utesluta 
medarbetarperspektivet. 

1.3. Begreppsdefinition  
1.3.1 Ledarskap och chefskap 
Alvesson (2013) hävdar att ledarskap och chefskap är något som ska skiljas åt. Ledarskap 
handlar om att som ledare motivera sina medarbetare. Det bekräftas nerifrån och upp och det 
innebär att hänsyn ska tas till helhetsbilden, skapa en ideé och framställa en organisation där 
trivsel är en viktig punkt och medarbetarnas hälsa observeras. Inom ledarskap är en ledare 
avhängig av medarbetarna för att lyckas med de mål som finns och nå resultat. Chefskap handlar 
om att inneha en formell ställning i sin organisation och beslutet om det här kommer uppifrån 
och ner. Det betyder att en styrelse eller högre chef utser den som ska besitta den positionen och 
ett chefskap utgår ifrån ledning med tydlig vägledning och regler. Den som besitter ett chefskap 
tilldelas ansvaret att lösa alla uppgifter och åstadkomma det resultat som förväntas. De uppgifter 
en chef har kan sägas innehålla ledarskapets uppgifter men de uppgifter ledarskapet framställer 
behöver nödvändigt inte innehålla de uppgifter en chef har (Alvesson 2013). 

Vi kommer att i vår studie använda oss utav begreppet ledarskap och inte chefskap. På 
Polismyndigheten innehar cheferna en formell ställning vilket innebär att de blivit utvalda till 
den rollen. Dock som vi nämnt så kan chefen i sitt arbete inneha ledarskaps uppgifter vilket är att 
motivera medarbetarna och driva organisationen i en riktning tillsammans med dem för att uppnå 
mål och resultat. Det här är något som vi vill ta fasta på och därför väljer vi att utesluta begreppet 
chefskap och istället undersöka om hur cheferna med formell ställning tillämpar ledarskap inom 
sin organisation. 

1.4. Bakgrund 
Den 8 juli 2010 beslutade Sveriges regering om att tillsätta en parlamentarisk kommitté som 
skulle ta hand om analyseringen av den dåvarande polisorganisationen.  
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Syftet var att se om den tillför svårigheter för de krav regeringen har på organisationer om högre 
kvalite, ökad kostnadseffektivitet och förbättrade verksamhetsresultat (dir. 2010:75). Kommittén 
genomförde en probleminventering och det visade sig uppstå flera hinder i den dåvarande 
organisationen men det var framförallt två avgörande faktorer som förhindrade ökad kvalite och 
effektivitet. Den första faktorn handlar om en allt för liten och dålig beslutskraft på nationell nivå 
och otydligt ansvar, den andra faktorn handlar om att det fanns för många polismyndigheter som 
var olika stora. Den tillsatta kommitté fastställde att de här orsakerna har en negativ påverkan på 
organisationens effektivitet och potens att utföra förändringar som krävs och de innebär även att 
polisväsendet blir ineffektivt. Hindrena ansågs som något som var omöjligt att lösa utan en tydlig 
omorganisering och stora förändringar i ledningsstrukturen vilket medförde beslutet om en ny 
sammanhållen organisation (Polisorganisationskommittén, SOU 2012). 

Sedan den 1 januari 2015 började den nya Polismyndigheten att gälla och samtidigt tillsattes en 
ny rikspolischef - Dan Eliasson. Polismyndigheten är en enrådsmyndighet vilket innebär att 
regeringen utser en rikspolischef som ska leda myndigheten. Den svenska polisorganisationen 
gick från att vara 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen och Statens 
kriminaltekniska laboratorium till att bli en enda nationell enrådighetsmyndighet med sju 
polisregioner. Nu styrs varje region av en regionpolischef som leder verksamheten med hjälp av 
nationella stödavdelningar och som ensam bär ansvaret för verksamheten inför vår regering. Och 
varje region för sig innehar sitt helhetsansvar inom sitt geografiska område  
(Polisorganisationskommittén, SOU 2012).  

I den gamla organisationen fanns det överlappande ansvar inom de olika områdena och det fanns 
inte tydliga ansvarsförhållanden vilket kommittén ansåg kunde ändras med en ny 
organisationsstruktur som utgör en tydlig styrning och ansvarskedja. Detta medförde att den nya 
Polismyndigheten tillsatte tre nya grupper som ansvarar för ledningen i hela verksamheten på 
nationell nivå. Det här ansvaret delegeras sedan ner till ledningen på regional nivå, som sedan 
drivs vidare till den lokala nivån och hela vägen till de operativa enheterna. Det här anses 
medföra effektiviserad ledning och styrning av verksamheten (Polisorganisationskommittén, 
SOU 2012). 
         
En del som var väsentlig i omorganisationen var rekrytering av chefer till den nya 
organisationen. Bemanningen sköttes uppifrån-ned i organisationen genom att 
polissamordningen bemannade de högsta chefsleden och därefter har chefsleden själva rekryterat 
sina underordnade chefer. Redan i slutet av år 2013 utsågs sju nya regionpolischefer och till 
våren året därpå utnämndes avdelningschefer för de gemensamma avdelningarna på nationell 
nivå. Efter det valdes biträdande regionpolischefer och sammanlagt utsågs 114 områdes- och 
enhetschefer. Senare under hösten 2014 påbörjades anställningsprocessen av 
lokalpolisområdeschefer och kanslichefer till de olika områdena. Under 2015 när 
omorganisationen skedde tillsattes 300 chefer och målet var att det efter år 2016 skulle tillsättas 
3000 nya chefer i den nya organisationen (Polisorganisationskommittén, SOU 2012).  
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2. Tidigare forskning 

2.1 Ledarskap 
Inom tidigare forskning framhävs ofta ledarskap som ett ämne om personligheter och rollfigurer 
där dessa definieras med hjälp av olika begrepp såsom ansvarskänsla, självförtroende, 
ståndaktighet, målorientering, självständighet (Alvesson, M. & Svenningsson, 2007). 
Något som ständigt uppkommer vid forskning av ledarskap är om det är något som anses som en 
karaktär som är en del av en person eller om det ska ses som en social process.  
Hade begreppet ledarskap varit en medfödd egenskap hade det medfört att bara vissa specifika 
personer hade kunnat bli en ledare. Om ledarskap istället ses som en social process betyder det 
att det går att finna flera ledare och att det egentligen inte existerar någon reell skillnad mellan 
den som är ledare och dem som blir ledda (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 2001).   

2.1.1 Transformativt- och transaktionellt ledarskap 
Transformativt ledarskap kännetecknas av att medarbetarna identifierar sig själva med ledaren 
och delar samma vision som sin ledare medan transaktionellt ledarskap kännetecknas av 
auktoritet och en ledare som vill ha mycket kontroll över medarbetarna och en strikt 
organisation. Den tidigare forskning vi har använts oss av är samspelta i sina resultat om att det 
transformativa ledarskapet tillämpas mest men att den används tillsammans med det 
transaktionerna (Sarver & Miller, 2013). 

När det gäller det transformativa- och det transaktionella ledarskapet så har Mary B. Sarver och 
Holy Miller skrivit i sin vetenskapliga artikel Police chief leadership: styles and effectiveness 
(2013) att det framkommit antydningar att polischefer använder sig utav olika ledarskapsstilar. I 
sin forskning om vilka ledarskapsstilar som existerar bland polischefer och hur dessa är 
relaterade till personlighet och effektivitet utgick forskarna från fyra ledarskapsstilar som är 
transformativt ledarskap, transaktionellt ledarskap, auktoritärt ledarskap och passivt ledarskap. 
Vidare menar Sarver & Miller att det framkommer nyare forskning som har påvisat att den 
transformativa ledarskapsstilen var mest favoriserad bland polischefer vilket också var deras 
hypotes (Sarver & Miller, 2013).  

I en annan vetenskaplig artikel - Police members perception of their leaders’ leadership style and 
its implications, skriven av Amr Swid (2013) får vi ta del av en kvantitativ studie som utgick från 
att undersöka vad polismedarbetarna har för uppfattning om deras chefs ledarskapsstil och dess 
konsekvenser. Även i den här studien ligger tyngdpunkten på den transformativa- och det 
transaktionella ledarskapsstilen. Syftet var att undersöka om de två ledarskapsstilarna kan 
samspela och tillfredsställa behoven. Studien inkluderade 154 polismedarbetare i två länder i 
Mellanöstern (Swid, 2013). 

Det transaktionella och det transformativa ledarskapet förknippat med polischefer 
uppmärksammas i en till studie av Vito, Higgins och Denney (2014) som använde sig utav en 
modell för att undersöka olika strukturer i ledarskapet hos polischefer för att sedan avgöra om 
det transformativa eller det transaktionella ledarskapet är bättre.  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Denna modell är en utvärdering av ledarskap som hjälper ledarna att mäta sina 
ledarskapsbeteenden för att sedan kunna förbättra deras prestationer som ledare. Studien 
analyserar ledarskapsstilen hos polisansvariga vid Södra polisinstitutet vid University of 
Louisville (Vito & Higgins & Denney, 2014). 

Cheferna som deltog i den första undersökningen var jämt fördelade över ledarskapsstilarna 
transformativt-, transaktionellt- och passivt ledarskap och det fanns inte någon stil som 
övervägde. Det var dock en ledarskapsstil som visade sig mest effektiv för organisationen och 
det var den transformativa ledarskapsstilen (Sarver & Miller, 2013). Även Swid (2013) kom i sin 
studie fram till att polischeferna inte enbart använde sig utav en stil utan att de visar både 
transformativt och transaktionellt ledarskap mot sina medarbetare. Swid (2013) menar att 
resultatet han fått pekar på att dessa två ledarskapsstilar har bra samspel mellan varandra och att 
de tillsammans hjälper cheferna tillfredsställa de behov som finns inom organisationen. 
Resultatet i den sista studien pekar på att transformativt ledarskap är viktigt för 
polisorganisationer samtidigt som man kunde se indikationer av båda stilar hos en polischef, det 
här var något som alla forskarna är överens om (Vito & Higgins & Denney, 2014). Detta stödjer 
Bass (1990) teori om att transformativt och transaktionellt ledarskap kan användas av samma 
individ.  

2.1.2 Polisens omorganisation 
När det gäller polisens omorganisation och hur poliserna upplever den omvälvande förändringen 
så har Thurn (2016) i sin studie intervjuat nio poliser i den yttre tjänsten. Frågeställningarna var 
huruvida omorganisationen haft negativ påverkan på motivationen hos poliserna och om de 
ansåg att omorganisationens syfte var uppfyllt, dvs om den stora reformen medförde en mer 
smidig och enhetlig myndighet. I denna studien framkom det tydligt att omorganisationen enligt 
respondenterna medförde konsekvenser för verksamheten och att anledningen till det var att den 
stora omorganisationen var bristfällig. Samtliga respondenter beskrev den nya polismyndigheten 
som problematisk. Det framkom att omorganisationen som skett har medfört allt mer belastning 
för verksamheten och att det i sin tur haft en negativ påverkan på den polisiära tillgängligheten 
ute i samhället. Omorganisationens syfte var att öka tillgängligheten och skapa en närmare 
relation mellan polisen och medborgarna vilket samtliga respondenter menar inte har uppfyllts. 
Numera anses relationen mellan polisen och medborgarna ha försämrats och polisen har förts 
längre bort från medborgarna, enligt poliserna själva. Några av respondenterna påpekade även att 
det har uppstått problem i organisationen i och med att omorganisationen ledde till att 
användbara avdelningar och grupper lades ner som är nödvändiga i vissa områden (Thurn, 2016). 

3. Teori 

3.1 Ledarskap 
Det finns ett stort antal teorier och perspektiv som förklarar ledarskap och beskriver hur 
ledarskap kan bedrivas. Det finns diverse ledarskapsstilar som tillämpas på olika organisationer.  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Bolman & Deal (2014) menar att det ideala för en chef är att kombinera ledarskapsstilar för att 
försöka uppnå det bästa resultatet. När definitionen av ledarskap förklaras idag så fokuseras det 
allt mer på beteendet hos en ledare (Bolman & Deal, 2014). 

Enligt Bolman & Deal (2014) handlar ledarskap om motivationen och att få medarbetarna att 
engagerat sträva mot samma mål. Det är en “social process” och ett förhållande mellan den som 
leder och de som blir ledda. Alla personer som ingår i en organisation är underordnade till någon 
slags ledning och ledarskap. Ledarskap är något som tillämpas och bedrivs men som går att se 
utifrån olika synsätt. (Bolman & Deal, 2014). 

3.1.1 Formell och informell ledare 
En formell ledare är den som har blivit utsedd till ledare av någon som besitter en hög befattning, 
till exempel ledningen eller en högre chef. Den formella ledaren har anställnings- och löneavtal 
och har tilldelats chefsrollen (Bergengren 2003). 

En informell ledare framställs av gruppen som frivilligt ger en person befogenhet att leda arbetet. 
De lämnar över ledarskapet till en person som sedan blir den informella ledaren i gruppen. Vem 
gruppen överlämnar ledarskapet till beror på två faktorer (Bergengren 2003). Första faktorn är 
hur stor kunskap personen besitter inom det specifika området. Andra faktorn avgörs via 
egenskaper hos ledarens karaktär. Den informella ledaren utses oftast genom att motivera 
gruppen samt vara uppmärksam och omtänksam (Bergengren 2003). 
 
Det som skiljer den informella ledare gentemot den formella är att den informella ledaren inte 
har officiellt blivit tilldelad en chefsroll. Men den informella ledaren har trots allt tillräckligt med 
makt för att kunna influera gruppens beteende. Dessutom ska den formella ledaren uppfylla 
målen som utges i en verksamhet genom de befogenheter de får när de ingick en chefsroll. En 
informell ledare däremot behöver inte åstadkomma detaljerade mål eller uppgifter då de inte 
officiellt bär på något ansvar (Bergengren 2003). 
   

3.2 Ledarskapsstilar  
Det tillämpas en mängd olika ledarskapsstilar i sociala situationer men i denna studie har vi valt 
att uppbringa de som är mest relevanta för oss. De teorier vi finner som mest relevanta är dem 
som vi kan finna likheter med vårt resultat och dra paralleller när vi sedan diskuterar vårt 
resultat. Här tas transformativt, transaktionellt, auktoritärt samt situationsanpassat ledarskap upp 
(Bolman & Deal 2014). 

3.2.1 Transformativt ledarskap 
Transformativt ledarskap fastställs av fyra korrelerade faktorer; karismatiskt ledarskap, 
inspirerande motivation, intellektuell stimulans och individuell omtanke (Bass & Stogdill, 1990).  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Ett karismatiskt ledarskap kännetecknas av ett stort engagemang, riskvillighet och ett 
förändringsfokuserat ledarskap. Bass & Stogdill (1990) menar att en strävan efter utveckling 
ständigt finns hos den karismatiske ledaren.  

Dessutom är ledaren en förebild för medarbetarna så att de har någon att se upp till (ibid.). 
Kommunikation bidrar till att ledaren motiverar sina anställda i form av uppmuntran och 
inspiration så att medarbetarna blir delaktiga och engagerade. Detta nämner Bass & Stogdill 
(1990) kan uppfyllas genom tydliga visioner och förhoppningar. Intellektuell stimulans är följden 
av att ledaren uppmanar och stöttar sina medarbetare. Detta ska bidra till att medarbetarna får 
mod till att ifrågasätta samt att deras kreativa och innovativa sida utvecklas. Bass & Stogdill 
(1990) menar att den transformativa ledaren värderar sina anställdas värderingar.. Detta 
tillfredsställs genom att ledaren ger medarbetarna mer makt, ansvar och kontroll. Den sista 
faktorn utgår från att ledaren ska visa omtanke genom att lyssna, vara uppmärksam och vara en 
stöttande ledare. Detta nämner Bass & Stogdill (1990) att ledaren gör genom att främst sätta 
fokus på gruppen och individens välmående. 

3.2.2 Transaktionellt ledarskap 
Transaktionellt ledarskap definieras av kartläggning av mål, planering, uppföljning och kontroll. 
Beroende på om målen uppfyllts eller inte så används belöning eller straff. Bass & Stogdill 
(1990) nämner att de tre faktorerna som fastställer ett transkationellt ledarskap är; villkorlig 
belöning, leda genom att hitta avvikelser och passivt hantera dem.  
 
Ett belöningssystem används för att motivera medarbetarna till att genomföra uppgifter på bästa 
möjliga sätt. Goda arbetsresultat bidrar till belöningar i form av till exempel bonusar medan 
dåliga resultat bidrar till negativa påföljder (Bass & Stogdill, 1990). Regler och standarder kring 
hur ett felfritt och felaktigt arbete ska vara genomfört innebär att ledaren enkelt kan leda genom 
att aktivt söka avvikelser. Bass & Stogdill (1990) menar att detta genomförs av att ledaren utför 
en övervakning för att kontrollera att medarbetarna följer målen. Detta för att kunna vidta 
åtgärder om eventuella fel eller problem uppstår. En transaktionell ledare följer upp när ett 
problem har inträffat eller när medarbetarna har avvikit. Det är således först när avvikelsen eller 
problemet redan har skett som den transaktionella ledaren väljer att agera (Bass & Stogdill, 
1990).  

3.2.3 Auktoritärt ledarskap 
En ledare som utför ett auktoritärt ledarskap kännetecknas av att ledaren fattar beslut på egen 
hand och vill ensam styra över organisationen. Detta nämner Sveningsson & Alvesson (2011) 
kan medverka till låg självständighet hos medarbetarna då de endast utför sina arbetsuppgifter då 
de lyder ledaren under tvång. Oavsett kunskapen som medarbetarna besitter är den auktoritära 
ledare benägen att styra verksamheten självständigt och lägga sig i både stora och små frågor 
(Sveningsson & Alvesson, 2011). 

Detta minskar medarbetarnas initiativförmåga och kan skapa likgiltighet hos medarbetarna då 
auktoritärt ledarskap inte tillåter någon plats för diskussioner (Sveningsson & Alvesson, 2011). 
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Sveningsson & Alvesson (2011) nämner att ett auktoritärt ledarskap tillämpas inte lika mycket i 
jämförelse med förr. Det finns situationer som kräver ett auktoritärt ledarskap för att höja 
effektiviteten och det är situationer där snabba beslut måste fattas och en tydlig styrning behövs. 
I krissituationer där det krävs snabba beslut så är det auktoritära ledarskapet bra att tillämpa 
(Sveningsson & Alvesson 2011). 

3.2.4 Situationsanpassat ledarskap 
Bruzelius & Skärvad (2004) påstår att tillämpning av endast en ledarstil inte alltid fungerar i alla 
givna situationer. Situationsanpassat ledarskap handlar om att utse den rätta ledarskapsstilen 
utifrån situationen. Ledarens beteende och handlingar anpassas efter sina medarbetare (Bruzelius 
& Skärvad 2004). Det finns däremot vissa som är skeptiska till situationsanpassat ledarskap 
eftersom medarbetarna inte vet hur de ska reagera när deras ledares beteende skiftas. Detta kan 
minska trovärdigheten för ledarens roll om medarbetarna inte vet om ledaren ena dagen kommer 
tillämpa ett auktoritärt ledarskap och andra dagen ett transformativt ledarskap. Detta kan skapa 
förvirring bland medarbetarna (Alvesson, Blom, Sveningsson 2017).  
 
Bruzelius & Skärvad (2004) talar om medarbetarens mognad som innebär att det är 
medarbetarens lärdom och strävan efter eget ansvar som kommer forma ledarens beteende. Det 
finns fyra olika mognadsfaser. När en medarbetare är ny i verksamheten så är personens kunskap 
samt erfarenhet kring de nya uppgifterna låga. Därför bör ledaren inneha hög uppgiftsorientering 
genom att förklara instruktionerna tydligt och styra arbetet. Första fasen har med andra ord låg 
individorientering. Andra fasen skriver Bruzelius & Skärvad (2004) utgår från att medarbetarens 
erfarenhet har ökat efter en viss tid vilket leder till att medarbetaren nu kan ta mer ansvar. 
Mognaden hos medarbetaren har ökat. I denna fas ska ledare vara informativ genom att förklara 
arbetets förutsättningar. I tredje fasen av medarbetarens mognad så är individorienteringen hög 
och uppgiftsorienteringen låg enligt Granberg (2003). Medarbetaren är mer delaktig i hur 
problem ska redas ut. I den fjärden fasen så har medarbetaren mognat så pass mycket att 
personens självständighet har ökat vilket tillåter ledaren att överlåta en del av ledarskapet till 
medarbetaren. Granberg (2003) säger att individ- och uppgiftsorienteringen är låg vid denna fas. 

3.3 Kommunikation 
Nilsson & Waldemarson (2007) säger att begreppet kommunikation handlar om gemenskapet av 
något. Med andra ord, att människor skickar meddelande och budskap mellan varandra. 
Kommunikation sker ständigt under ens liv och kan uttrycka sig genom skrift, tal, gester och 
kroppsspråk. Nilsson & Waldemarson (2007) nämner att om kommunikationen mellan 
människor är samspelt så kan en typ av gemenskap och närhet bildas. Detta kan bidra till ökad 
förståelse vilket kan exponera ens tankar och dolda känslor. Kommunikation kan även 
frambringa en distans och stöta bort människor från varandra (Nilsson & Waldemarson, 2007).  

Kommunikation kan delas in i verbal eller icke-verbal. Verbal kommunikation handlar om när 
känslor och tankar förvandlas till tal. Icke-verbal är den kommunikation som förekommer utan 
ord. Denna typ av kommunikation kan vara kroppsspråk och gester.  
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Nilsson & Waldemarson (2007) nämner att icke-verbal kommunikation också kan uttryckas vid 
till exempel ögonkontakt, genom lukter och kroppshållning. Icke-verbal kommunikation kan 
alltså tolkas som att den motsvarar vad vi faktiskt känner, upplever och vill.  
Den speglar människors inre liv. Kommunikation av denna typ har en effekt på människors 
samspel genom att icke-verbala signaler visar tecken på samhörighet eller ogillande (Nilsson & 
Waldemarson, 2007). 

Maltén (1998) säger att kommunikation på en arbetsplats är väldigt viktigt. För att få en 
organisation att fungera på ett smidigt sätt så bör en ledare ha en bra och god kommunikation 
med sina medarbetare. Information utgör en viktigt del av samspelet mellan ledaren och 
medarbetarna. Genom god kommunikation och tydlig information ska medarbetarnas motivation 
till arbetet öka vilket i sin tur ska resultera i högre effektivitet hos medarbetarnas arbetsförmåga. 
Något som lätt kan skapa problem i en organisation är missförstånd som kan ske om 
kommunikationen inte är tillräckligt tydlig och medarbetarna inte förstår vad deras ledare menar. 
Maltén (1998) nämner att det inte alltid är enkelt att ha en god kommunikation utan att det även 
handlar om att lyssna som ledare.   

3.4 Organisation 
Schein (1988) talar om att ledning i organisation handlar om att lägga fokus på de mål 
organisationen har och att kunna ordna en verksamhet. Han menar att detta är nödvändigt för att 
kunna uppnå hög effektivitet i verksamheten. Det är av vikt att en ledare ska kunna samordna 
och leda i sin organisation. Att inneha ledarskap i en organisation är rentav något naturligt 
nämner Bruzelius & Skärvad (2004). 

3.4.1 New public management  
Innan New Public Management implementerades så betraktades den offentliga sektorn som 
ineffektiv, kostsam, svårstyrd och inflexibel. En balans i den offentliga ekonomin var nödvändig. 
Dessutom uppkom det krav från medborgarna om att öka deras möjlighet till inflytande hos den 
offentliga sektorn, detta genom att öka insynen av den offentliga sektorn. Detta nämner Ahlbäck 
Öberg & Widmalm (2013) var några av anledningarna till att New Public Management 
implementerades.  
 
New Public Management är ett samlingsnamn för reformer och ideer som är hämtade från den 
privata marknaden för att implementeras i den offentliga sektorn. Målet med NPM var att 
förbättra politiken genom att öka decentralisering, målstyrning  och ett större fokus på kunder 
och resultat. Besluten decentraliserades genom att organisationerna blev plattare vilket innebar 
att beslutsbefogenheter förskjuts nedåt till de lägre nivåerna. Målstyrning handlar om att en 
organisation styr efter mål som redan finns uppsatta i verksamheten än att styra genom processer. 
Större fokus på kunder och resultat handlar om att se vilka resultat det var som gjorde kunderna 
nöjda i verksamheten. Detta åstadkoms genom att föra dialoger med kunderna och utveckla 
system som kunde mäta kundernas nöjdhet (Ahlbäck, Öberg & Widmalm 2013). 
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Ahlbäck, Öberg & Widmalm (2013) talar om en typ av reform som finns inom NPM, nämligen 
företagisering. Företagisering innebär att ledningen ska bli tydligare så ansvaret kring vem det är 
som styr tydliggörs och resultatenheter indelar verksamheten. 
Genom decentralisering så utvecklades resultatenheter där dessa enheter sköter det årliga 
resultatet (Ahlbäck, Öberg & Widmalm 2013). Hasselbladh et al. (2008) säger att genom NPM så 
ska ledningens ansvar bli tydligare där ledningen har fått en större formell handlingsfrihet. 
Privata marknadens reformer tillämpas i allt från personal- och lönepolitik till hur styrningen av 
verksamheten ska ske. NPM står för att tydliga och mätbara mål ska finnas och på det sättet ska 
effektiviteten bedömas av det utförda. Med andra ord, verksamheterna skulle utveckla bestämda 
mål så att effektiviteten kunde kopplas till dessa tydliga mål så att de enkelt kunde se om målen 
uppnåtts samt till vilken kostnad (Ahlbäck Öberg & Widmalm 2013). 

4. Metod 

4.1. Kvalitativ studie 
Vi har använt oss av en kvalitativ metod i vår studie, där vi har genomfört intervjuer med utvalda 
intervjupersoner för att kunna samla data som ger oss ett bra underlag för vår forskning. Bryman 
(2011) nämner att en kvalitativ studie ökar förståelsen för helheten av till exempel en 
organisation, i vårt fall Polismyndigheten. Vi vill öka förståelsen för chefernas situation i den nya 
organisationen. Därför är en kvalitativ studie lämpad för användning när omgivningen som ska 
undersökas är så pass komplext (Bryman, 2011).  

Intervjuer bidrar till att det går att sitta ansikte mot ansikte med intervjupersonerna och på så sätt 
se hur de reagerar och på vilket sätt de svarar, det här gör det även lättare att försöka tolka svaren 
de ger (Bryman, 2011). Dessutom uppstår en chans att ställa följdfrågor samt att kan 
respondenten styra intervjun åt olika håll under tiden (Bryman, 2011).  

4.2. Urval     
Polismyndigheten utförde en organisationsförändring år 2015 som hade till syfte att effektivisera 
Polismyndighetens verksamhet genom att skapa en mer sammanhållen svensk Polismyndighet, 
omorganisationen medförde dessutom större mandat till ledningen vilket är anledningen till 
varför vi valde denna organisation som studieobjekt. Bryman (2011) skriver att ett målstyrt urval 
går ut på att urvalet av intervjupersonerna ska inneha en viss lärdom eller ha en viss inblick av 
det studien går ut på att undersöka. Denna metod framställs som ett strategiskt urval genom att 
urvalet inte väljs slumpmässigt (Bryman, 2011). 
Det första vi gjorde var att ringa Polismyndighetens växel där vi först och främst fick presentera 
oss och förklara vad vårt syfte med samtalet var. Därefter bad vi om att få kontaktuppgifter till 
polischefer. Personen vi pratade med gav oss kontaktuppgifter på flera chefer inom samma nivå 
som vi därefter ringde upp.  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4.2.1 Presentation av intervjupersonerna 
Vi utförde fem intervjuer med fem olika chefer på direktnivå varav alla var gruppchefer i Region 
Väst (Stor Göteborg). Det blev fem intervjuer genomförda då vi inte kunde få tag på fler 
polischefer som hade tid att ställa upp på intervju, vi anser dock att dessa fem intervjuer har hjälp 
oss enormt och tillför all information vi behöver för vår forskning. Vi kommer använda oss av 
beteckningen chef 1-5 när vi refererar till respondenternas svar i resultatet.  

Alla respondenter som har medverkat i våra intervjuer har varit gruppchefer både innan och efter 
omorganisationen vilket gör de relevanta för vår studie. Anställningstiden för hur länge de har 
varit chefer är mellan 8-15 år. 

4.3 Intervjuer 
För att uppnå bäst resultat för vår studie har vi använt oss av en semistrukturerad metod för våra 
intervjuer. När det gäller kvalitativ forskning läggs mycket vikt på respondentens egna 
uppfattningar och tankar. Intervjuer har allmänt en fördel att intervjuaren kan anpassa sina frågor 
efter situationen samt utveckla en förklaring för det som är oklart. Dessutom finns det möjlighet 
för följdfrågor som kan vara till nytta för ett mer detaljerat material men också variera 
ordningsföljden. Det går även att i semistrukturerad intervju tillägga frågor som inte fanns med 
från början (Bryman, 2011).  
 
Semistrukturerade intervjuer har tendensen att vara mer fria och gå i riktning med respondentens 
svar, eftersom att det går att ställa följdfrågor på svaret respondenten gav vilket gör att intervjun 
går lite ifrån sin mall och fortsätter in på respondentens spår vid stunden. Alltså utgår intervjun 
ifrån en mall där klara frågor finns men under intervjun anpassas frågorna utifrån bakgrund, 
miljö och aktuell situation (Bryman, 2011).  
 
En semistrukturerad intervju kännetecknas av öppna frågor som gradvis övergår till mer 
detaljerade och specifika frågor. Att börja med öppna frågor kring ämnet kan leda till att 
respondenten blir bekväm och känner sig mindre pressad vilket kan medföra ett mer naturligt 
samtal. Syftet med en sådan intervju är att låta respondenten i viss omfattning styra samtalet för 
att få den att känna sig säker att berätta så mycket som möjligt utan att känna sig styrd av 
intervjuaren (Bryman, 2011).  

4.4 Tillförlitlighet 
Validitet och reliabilitet handlar om att -mäta det man säger sig mäta. Bryman (2011) nämner att 
dessa mätinstrument inte utgör en betydelse i kvalitativa undersökningar. Validitet handlar 
mycket om mätning och detta är inte det centrala i kvalitativ forskning utan används i 
kvantitativa studier. Extern reliabilitet handlar om vilken omfång undersökningen kan förnyas 
och det här är många gånger svårt att åstadkomma i en kvalitativ studie då det inte är sannolikt 
att den sociala miljön står still för att det vara möjligt att kunna upprepa studien.  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Extern validitet handlar om omfånget i vilken resultatet möjliggör att dra slutsatser till andra 
miljöer och situationer, vilket blir ett problem för kvalitativa forskare då de genomför fallstudier 
(Bryman, 2011). 

Bryman (2011) nämner andra alternativa kriterier som en forskare bör utgå från ifall en kvalitativ 
studie tillämpas. Ett centralt kriterium som nämns är tillförlitlighet. Detta kriterium delas upp i 
fyra delkriterier. Dessa är; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 
konfirmera. Trovärdigheten avgörs av hur bred beskrivning av den sociala verkligheten som 
forskaren framställt och hur godtagbar den är avgörs av hur andra ser på beskrivningen. 
Överförbarhet uppfylls av att andra forskare bedömer hur överförbar resultatet är till andra 
miljöer. För att öka överförbarheten så krävs det att studien innehåller breda och omfattande 
beskrivningar. Bryman (2011) påpekar att pålitligheten ökar om studien tillåts att granskas för att 
säkra undersökningsprocessen. Granskarna ska se till om de kan förhålla sig till resultaten så att 
forskaren inte har influerats av egna personliga värderingar (Bryman, 2011).  
 
Vi har försökt framställa chefernas uppfattningar samt situationer på det bästa sättet vi kunnat 
genom att följa de etiska kraven och skapat en intervjuguide. Vi valde även att transkribera våra 
intervjuer vilket betyder att vi tror att vi har rätt uppfattning om respondenternas verklighet då vi 
får med oss hela respondentens svar och alla viktiga delar när vi skriver vårt resultat. Det här går 
även att styrka genom att vår studie innehar beskrivningar av olika teorier som kan kopplas till 
studiens resultat. Vi har haft en regelbunden kontakt med vår handledare som granskat vår studie 
och har sett till att de kan styrka med resultatet. Detta genom att vår handledare har delat sina 
synpunkter med oss och uppbringat studiens styrkor och svagheter som gjorde att vi fick 
möjligheten till att ändra de brister som fanns och strama upp de delar som behövdes strykas. Vi 
har redovisat alla de olika stegen som en kvalitativ forskning kräver och som är nödvändiga. 

4.5 Genomförande av intervjuerna 
Vi tog kontakt med de fem intervjupersonerna som vi fick uppgifter om av växeln. När de visat 
intresse för att ställa upp på en intervju så skickade vi ut informationsbrev som tog upp de etiska 
kraven (bilaga 1). Vi skickade även med intervjuguiden i förväg till intervjupersonerna vilket vi 
var medvetna om kan vara till nackdel för oss då respondenterna får en chans att förbereda sina 
svar eller också diskutera frågeställningarna med en utomstående.  
Dock anser vi att detta även kan gynna oss då en förberedelse från deras sida kan bidra till att de 
ger mer utvecklande svar än om de stöter på en fråga de inte riktigt hunnit reflektera över.  
 
Vi utförde fem intervjuer och samtliga genomfördes på personens arbetsplats. Vi valde att spela 
in intervjuerna så att vi sedan kunde spela upp dem och transkribera dem direkt efter 
intervjutillfällena. Om vi hade fört anteckningar samtidigt som vi intervjuade så hade fokus från 
intervjun tappats genom att  följdfrågor kanske inte hade ställts om vår koncentration låg på 
annat. 
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4.6 Datamaterial 
Vi har använt oss av 30 intervjufrågor. Intervjuguiden är formad utifrån vårt syfte och de 
teoretiska begrepp vi använt. Vi har utformat olika teman i vår intervjuguide för att enklare 
formulera intervjufrågor så att alla områden som vi är intresserade av täcks. De teman vi använts 
oss av i intervjuguiden är; bakgrundsfrågor, ledarskap, chefskap och omorganisation. 
Intervjuguiden finns som bilaga i vår rapport (bilaga 2). Tidigare forskning fick vi fram via 
bibliotekets databas på Högskolan i Borås. Officiella dokument användes i form av rapporter 
som vi fann på Polismyndighetens hemsida till exempel Polismyndighetens rapport om 
omorganisationen.  

4.6.1 Analys av datamaterial 
Först transkriberade vi intervjuerna för att utföra en noggrann undersökning. Bryman (2011) 
nämner att en transkribering av intervjumaterialet hjälper en för att få en tydligare och mer exakt 
analys av det insamlade materialet samt att granskningen av intervjuerna lätt kan läsas (Bryman, 
2011). 
 
Ett av det vanligaste förfaringssätten är kodning som är en förekommande teknik. Genom att 
placera etiketter och namn på de styckena som är av betydelse kan forskaren fragmentera 
datamaterialet.  Detta förfaringssätt bidrar till att likheter och skillnader av materialet kommer 
särskiljas. Att fragmentera datamaterialet och jämföra koderna bidrar till att man framställer 
begrepp som sedan formuleras till kategorier (Bryman 2011).  
 
Vi fragmenterade vårt empiri genom att formulera kategorierna: bakgrundsfrågor, förväntningar/
krav, ledarskap, svagheter och styrkor, chefskap och omorganisation. Därefter utmärkte vi 
skillnaderna och likheterna inom dessa kategorierna mellan respondenternas svar genom att 
placera etiketter och namn. Efter detta så kunde vi enklare jämföra respondenternas svar. 

4.7 Etiska övervägande 
Det är viktigt att tänka på och fullfölja alla etiska aspekter . Det är framförallt viktigt i just 
kvalitativa metoder då det är få respondenter som ger mycket information och personliga tankar. 
Det måste vara säkert att de som är med och deltar är anonyma samt att de inte finns någon risk 
för dem att utsättas för någon sorts skada för att de är med i studien.  
Det här medför att det inte alltid går att skriva allt som sagts under en intervju. Det gäller även att 
respektera om respondenten själv säger till att något hen sagt inte får användas i studien eller 
skrivas ner. Forskaren kan ställas inför viss information som är viktig men som inte får 
publiceras av etiska skäl (Bryman, 2011).  
 
Det finns fyra huvudkrav. Det första är informationskravet som avser att informera alla 
respondenter vad deras roll är. Det är också viktigt att informera att det är frivilligt att delta och 
de kan när som helst inställa sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att respondentens 
samtycke krävs innan det går att intervjua personen. Respondenten har även själv rätt att 
bestämma över sitt deltagande och på vilka förutsättningar de är med och deltar.  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De ska även kunna avbryta deltagandet utan risk för negativa konsekvenser. Därefter har vi 
konfidentialitetskravet som handlar om att alla respondenter ska ha sekretess och deras 
personliga uppgifter ska bevaras och ingen kan komma åt dem. Sist har vi nyttjandekravet vilket 
betyder att de uppgifter och information forskaren fått enbart får brukas i forskningssyfte 
(Bryman, 2011).  
 
I vårt informationsbrev så informerade vi dem att deras deltagande är frivilligt och att de kan 
avbryta sin medverkan när de så önskar. Samtyckeskravet uppfylldes även då vi frågade om 
deras samverkan i brevet och att om de väljer att avbryta deras delaktighet så kommer vi att 
acceptera detta. Vi klargjorde även att deras identitet inte kommer att undanröjas. All information 
som vi fått från intervjuerna har vi endast använt till våran forskning för att besvara vår 
forskningsfråga. Informationsbrevet finns med som bilaga i vår rapport. 

 
5. Resultat 

5.1 Synen på chefernas ledarskap 
Vi fick liknande svar från våra respondenter som menar att medarbetarna ska kunna arbeta 
självständigt och fritt utan stor kontroll av ledaren. Det här var något som utmärktes mest och 
betydelsen av självständigheten upprepas under alla intervjuer.  Något som dock urskiljde sig lite 
trots att medarbetarna ska arbeta självständigt var att det är viktigt att ledaren har kontroll i de 
flesta situationer för att kunna veta vad medarbetarna gör. Cheferna litar på sina medarbetare och 
förlitar sig på att de kan fatta rätt beslut.  

Men vid insatsledning är respondenterna dock tvungna att ta kommandot. Vid insatsledning så 
måste cheferna lyssna på de beslut som kommer från de högre cheferna på den högre nivån. Det 
innebär enligt respondenterna att de inte alltid kan tillämpa den sorts ledarskap som de 
förespråkar, som är att motivera och inspirera medarbetarna och få dem att kunna tänka själva. 
Detta innebär att cheferna i vissa situationer tvingas frångå sitt ledarskap vare sig de vill eller 
inte. Vid vissa tillfällen får då medarbetarna mindre självständighet och mer ledning. Trots det så 
menar cheferna att tillit och stöd är en viktig del av ledarskapet då det medför en god relation 
mellan medarbetaren och chefen.  

‘’Ledarskap det är egentligen att föra andra personer, en grupp av människor eller några 
enstaka mot ett gemensamt mål. Att se till att det fungerar, vi ska ju leverera en slutprodukt. I 
vårt fall som polismän blir det att skapa ett tryggare samhälle.’’ - Chef 5 

Chefernas ledarstil går ut på att alla ska kunna så mycket som möjligt och att medarbetarna ska 
kunna arbeta självständigt när det krävs för att upprätthålla en gemenskap som ska föra alla mot 
samma mål. Respondenterna menar att de inte alltid ska behöva stå och peka och tala om vad 
medarbetarna ska göra. Dock så krävs det ibland av cheferna att på tio sekunder fatta ett beslut 
som måste bli rätt varje gång, det här är det som kallas för insatsledning.  
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Eftersom polismännens arbete är komplext så är samarbete nödvändigt mellan poliserna. Detta är 
ännu ett exempel på att det krävs självständighet från polismännen och visar på hur viktigt det är 
att de är kapabla till att tänka själva utan chefens direktiv. Chefen är inte alltid med på plats 
vilket innebär att de poliser som är på en brottsplats ska kunna styra oberoende av sin chef och 
lösa problemet med hjälp av sina egna kunskaper och förmågor.  
 
‘’Jag behöver inte vara inne och detaljstyra, helst ska jag inte vara det. Kommandostyrning som 
innebär att man går in och pekar med hela handen och bestämmer vart man ska sitta och när 
man får lov att tala får en dålig påverkan på det självständiga arbetet i vardagen. Det spiller 
över sig på insatsledning när det verkligen krävs att de tänker själva. Så mina medarbetare har 
ganska stort utrymme att själva påverka hur de jobbar.’’ - Chef 2  
 
Cheferna lyfter fram att samarbete är en central del i deras arbete i och med att det krävs att 
medarbetarna tänker själva i situationer där cheferna inte har insatsledning. I dessa fall menar 
respondenterna att deras polismän har ett ganska fritt utrymme att använda sina egna erfarenheter 
och insikter. Dock, som vi nämnt tidigare om det inträffar större eller specifika händelser där 
snabba beslut krävs hinner inte cheferna inhämta medarbetarnas åsikter utan behöver själva ta 
kommandot. 

När något händer som kräver polisiär ledning så utses en person till polisiär insatschef och dessa 
uppdrag är unika för cheferna då de måste använda sig utav direkt styrning. I dessa situationer 
kan de inte helt och hållet använda sig utav det ledarskapet som de själva förknippar sig med.  

Vid insatsledning kommer det beslut uppifrån som gör att respondenterna måste ta över 
kommandot ute på fältet. Detta innebär att cheferna i vissa situationer tvingas frångå 
självständigheten som de överlåter till medarbetarna och själva styra. 

‘’I vissa fall vid till exempel större händelser eller specifika händelser där det behövs 
arbetsledning av mig så kan jag behöva ta kommandot. Vi säger att vi har en beväpnad man. Det 
är snabba förfaringssätt, jag kan inte hinna inhämta: vad tycker du? Det fungerar inte utan då 
måste jag som ledare ta kommandot och säga att jag vill följande: du ansvarar för det, du för det 
osv.’’ - Chef 4 

Vidare fortsätter respondenterna att tala om hur uppgifterna skiljer sig väsentligt i vanlig ledning 
och när det är insatsledning. De påpekar att de i vardagsläget är intresserade av medarbetarens 
vardag och vill hjälpa personen att få “jobbfamiljen” och “hemmafamiljen” att fungera på ett 
tillfredsställande sätt. Men när det krävs insatsledning då är det här inget som går att tänka på 
utan då handlar det om att rädda liv. Då är respondenterna helt ointresserade av om till exempel 
medarbetarens söner har hockeymatch, medarbetaren får lösa det för i den stunden finns det ett 
helt annat uppdrag som är mycket väsentligare än privatlivet.  
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Respondenterna ser på ledarskapet som något de ska projicera på sina medarbetare, de menar att 
genom att de själva är delaktiga ute på fältet istället för att bara säga till, så kommer 
medarbetarna att bli mer motiverade och inspirerade i sitt arbete. Detta är enligt respondenterna 
viktigt att inneha i ledarskapet för att få med sig alla åt samma riktning. Självständighet för 
medarbetarna är viktigt menar respondenterna då dem på detta sätt själva får tänka och utvecklas 
både som individ och som polis. Respondenterna ser sitt ledarskap som fritt och öppet och med 
mycket utrymme till eget arbete för medarbetarna. 

Dock är dessa saker något som respondenterna i vissa situationer tvingas frångå, det är när den 
högre chefsnivån beslutar om insatsledning. Då får medarbetarna helt plötsligt inte utrymme att 
själva bestämma över hur saker och ting ska lösas, då står respondenterna med kommandot och 
säger till hur saker och ting ska lösas eller göras. När det är insatsledning är det heller inte tid för 
inspirations prat eller prat överhuvudtaget, menar respondenterna. Vid dessa tillfällen är det 
snabba beslut som står på spel och allt ligger på respondenternas axlar, vilket innebär att 
styrningen är strikt i dessa lägen och medarbetarna kan inte vara självständiga. 

Cheferna finner det väldigt väsentligt att alltid återkoppla och ge positiv kritik samt utvecklande 
feedback till sina medarbetare för att de ska förbli motiverade och fortsätta leverera på jobbet.  
Dessutom anser de att det är av vikt att vara den ledaren som inte bara säger hur saker och ting 
ska göras utan även visar och är med på fältet. Det här gör att ledaren blir en förebild för 
medarbetarna. 

“Jag är med på spelplanen, jag sitter inte bakom ett skrivbord och talar om för andra vad de ska 
göra och hoppas på att det blir gjort, utan jag åker med.” - Chef 3  
 
Även om cheferna anser att medarbetarna bör vara så självständiga som möjligt så talar de om att 
de i den mån de kan försöker vara tillgängliga under arbetstid för att bolla ideer med sina 
medarbetare. Detta får medarbetarna att känna att de har chefens stöd med sig vilket skapar en 
trygghet för medarbetarna. Självförtroendet hos polismännen stärks då de får en bekräftelse av 
chefen att det de vill utföra är okej.  
 
‘’När jag jobbar vet de att jag alltid är tillgänglig för dem att ställa frågor och funderingar så 
jag kan vara som en bollplank. Detta får dem att känna en trygghet då de vet att de alltid kan 
vända sig till mig och bolla och se vilka råd jag kan ge.’’ - Chef 3  
 
Om personalen känner att chefen vill bestämma över allt och inte har tillit till sitt team då skapar 
det distans vilket också skapar osämja. Det kan hända att jobbet vid vissa situationer inte ger 
utrymme att bry sig om privatlivet, men när det väl finns, då är det viktigt att vara den ledaren 
som inspirerar och uppmuntrar sin personal.  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“Mitt ledarskap är i vardagen väldigt öppet och fritt. Men de måste komma och säga om det har 
något problem, även om det inte har med jobbet att göra överhuvudtaget, för det har med mina 
anställdas vardagsliv att göra och om de kan få det att funka så kommer de att prestera mycket 
bättre här och därför så blir det ett problem för mig att lösa.” - Chef 5  
 
Att stötta och lyssna på sin personal är viktigt menar cheferna, det här resulterar i en bra 
stämning i teamet och samtidigt ökad respekt från medarbetarnas sida till sin chef. Cheferna är 
villiga att hjälpa medarbetarnas arbets- och privatliv att interagera för att de anser att ett gott 
samspel mellan dessa två förhållanden leder till att medarbetarna är effektiva på arbetsplatsen. 
Därför anser cheferna att det är viktigt att kommunicera med sina medarbetare genom att stötta 
dem.  

 
5.2 Betydelsen av ledarskapet i Polismyndigheten 

Gemensamt för respondenterna var att alla yttrade sig om att ledarskapets betydelse skiftar 
beroende på vilken nivå man befinner sig på. Respondenterna uttrycker att betydelsen av 
ledningen vid direktnivå dämpas ner lite då de vid den nivå är vana vid organisatorisk kaos och 
litar på sina medarbetare.  
 
“Frågar du cheferna ovanför mig så har den en extremt stor roll. Frågar du rikspolischefen så 
är den direkta nivån helt avgörande för att vi ska kunna bedriva verksamheten. Och ja, visst är 
det det. (...) Organisation och ledarskap tycker man är viktigt i och för den här organisationen.” 
- Chef 2 

Från våra intervjusvar framkommer det att de högre cheferna tillmäter ledarskapet en mycket 
större betydelse enligt respondenterna i jämförelse med deras egna nivå då de vid direkt nivå 
ständigt befinner sig i förändring. Men detta innebär inte att ledarskapet inte tilldelas stor 
betydelse vid respondenternas nivå också.  

Respondenterna uttalar sig tydligt om ledarskapets betydelse för verksamheten och menar att ett 
gott ledarskap behövs för att leda verksamheten samt medarbetarna framåt.  
 
“Ledarskapet spelar en viktig och stor roll. Det är ledarna som får med sig de övriga. Det blir 
väldigt ostrukturerat om man inte har ledare som sätter tonen och som talar om vad som ska 
göras, då kommer alla ha olika uppfattningar om vad som ska göras. Våra ledare fyller en stor 
funktion då de lägger ribban på vad som ska göras, var/när/hur och varför det ska göras, och de 
ser till att det ser bra ut. Men sen ska medarbetarna vara självständiga i arbetet.” - Chef 1  
 
Respondenterna menar att om ledarna i en organisation inte finns så kommer alla tro att dem vet 
bäst vilket resulterar i ett kaos. De liknar det här med en hockeymatch och menar att personen 
som sitter på läktaren och hejar, tror att han vet bäst och att han är jätteduktig men den personen 
tror däremot inte att hockeyspelaren som precis snubbla och inte gjorde mål är duktig, vilket 
resulterar i att personen anser att den spelaren inte är värd mycket.  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På samma sätt, menar respondenterna, kommer det att vara i en organisation om det inte finns 
någon över som innehar makten att leda och styra när det är nödvändigt. Då kommer 
organisationen hamna i ett läge där varje person tror att den är duktigast vilket kommer leda till 
ett kaotiskt läge för alla. Därför tycker respondenterna att ledarskap är väsentligt, speciellt i 
Polismyndigheten, då det arbetet som utförs och hur det utförs ska resultera i att den yttre 
världen blir nöjd, dvs medborgarna och samhället.  

Respondenterna menar att ledarskapet på direkt nivå i Polismyndigheten inte alltid syns då 
arbetet är så komplext. Vid den här nivån är de vana vid något form utav organiserat kaos. Det 
finns strukturer och ledning men de ställs alltid inför någon form av realitet som gör att 
respondenterna inte hinner tänka på ledarskapet ute på fältet. Det är medborgarna som ringer och 
behöver hjälp i ett krisögonblick och det ska lösas. De menar att det alltid är kaos där de är och 
att ledarskapet därför ganska ofta inte är det man tänker på i första hand. 

“(...)Det där med att det är lite kaos med organisationen, det handlar bara om att vi är medlet 
för alla problem och ska fortast möjligt lösa dem. Det här innebär att ledarskapet för oss på 
direkt nivå inte alltid kommer syns till när vi står mitt i ett problem, för då är medborgarna vår 
prioritet.” - Chef 5 

Arbetet som respondenterna utför innebär att de måste lösa saker direkt på plats eftersom det de 
möter kan vara och oftast är kaotiskt. Det innebär att de ibland inte har tid att tänka på ledningen 
utan den kommer i andra hand. Här har medarbetarna stor frihet och självständighet och man 
förlitar sig på att de vet vad som ska göras och hur. Respondenterna nämner att som polis så 
känner man att man alltid är tvåa. Polismyndigheten är en akutverksamhet vilket innebär att när 
medborgaren ringer in till Polisen så har brottet oftast redan utförts vilket gör att poliserna 
kommer tvåa redan där. De ska försöka hinna ikapp ett brott som redan skett när de hellre önskar 
att de kunde ligga steget före till exempel vid ett inbrott, arresterat personen innan den utfört ett 
brott och tagit honom medan han var på insidan.  

5.3 Omorganisationen 

5.3.1 Omorganisationens effekter 
För att lättare kunna tolka omorganisationen och det den har medfört ville vi få svar på om 
respondenterna ser på omorganisationen på samma sätt eller om de deras åsikter skiljer sig. 
Respondenterna hade en mer negativ syn på omorganisationen än en positiv, men de tyckte ändå 
att en omorganisering var nödvändig på grund av att det innan var otydlig struktur och därav 
ansåg de att det fanns vissa fördelar med omorganisationen också så som centraliseringen av 
organisationen. De anser att omorganisationen har gjort att bra resurser har gått i förlust till 
exempel att viktiga avdelningar har lagts ner. Samtidigt har den bidragit till ökad belastning för 
cheferna i form av mer administrativt arbete som gör att de blir svårt för dem att vara med ute på 
fältet i den omfattning de hade velat. Däremot tycker de att centraliseringen är något positivt och 
har medfört bättre samarbete i hela verksamheten. 
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“Jag höll på att dra en liten suck där.. den har varit väldigt stor och omvälvande. Den har fört 
med sig vissa saker som inte är positiva. Vi har strukturella omställningar som har tagit bort 
vissa delar hos oss som vi anser har fungerat väldigt bra och som har genererat goda resultat. 
Man har gjort så att det ska se likadant ut överallt i Sverige men problemet med det är att det 
fungerar på olika sätt på olika platser. Det kan inte vara likadant överallt.” - Chef 5 

Det som alltså utmärkte sig mest bland respondenterna var att de tyckte att omorganisationen 
medfört att Polismyndigheten tappat resurser och kompetens i många områden. Anledningen var 
att förändringen likriktade varje organisation i varje region. Det medförde att väldigt många 
avdelningar som bekämpade specifika grupper som skapar problem i samhället lades ner. 
Cheferna menar att alla områden i Sverige skiljer sig storleksmässigt och förutsättningarna är 
olika. Det de säger är att varje område är specifikt och kräver någon slags resurs som kanske ett 
annat område inte är i behov utav.  
 
“Det är inte nödvändigt att ha ett skoterförråd överallt, bara för att man kan åka skoter i Kalix 
så betyder det inte att man kan göra det i Ystad, för där finns det ingen snö. Likaväl som man i 
Varberg inte har problem med Hells Angels men det har vi i Göteborg pga att de har en 
klubblokal här. Då kanske vi måste ha en mc-grupp här som jobbar mot dem, men det behöver 
man inte ha i varberg.” Chef 2  
 
Respondenterna talar om en grupp de hade innan som jobbade med ungdomar som var otroligt 
framgångsrik. Den här gruppen jobbade mot ett gäng i en ort som sålde narkotika och gjorde 
livet besvärligt och otryggt för dem som bor där. De lyckades lösa problemet genom att sätta de 
här ungdomarna i fängelse. Nu lades gruppen ner.  

Problemet menar respondenterna, är att dessa ungdomar nu är ute och har etablerat sig igen och 
det finns ingen som kan det här området eller har den här erfarenheten. Omorganisationen har 
gjort att lokala grejer förlorats som var nödvändiga att finnas på en ort men inte på en annan.  

Respondenterna var dock överens om att det var nödvändigt att göra något. De ansåg att saker 
och ting behövde samordnas så att det blir likriktat på vissa områden, men sedan går det enligt 
dem att diskutera om alla förändringar var bra. Respondenterna säger att det väsentliga var att 
Polismyndigheten centraliserades så att samarbetet bland de olika regionerna blev lättare och så 
att inriktningen blev likadan för alla. Men de ansåg att omorganisationen bör ha skett i en annan 
takt och kanske på ett annat sätt.  

“Självklart kan jag tycka att det finns en fördel med att likrikta hela Sveriges polismyndigheter 
med inriktning på vad vi ska göra osv, men strukturellt tycker jag att man bör ser över att det ser 
olika ut på olika platser så kan vi behöva olika funktioner.” - Chef 2 

Något som respondenterna nämner är hur måluppfyllelsen i organisationen har ändrats efter 
omorganisationen. Det står kvar att de måste redovisa saker och ting, men sättet de jobbar på nu 
för att uppnå deras mål är annorlunda. Innan var det väldigt enkelt för de att redovisa resultaten 
då det handlade om siffror.  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De kunde bli tillsagda att de under år 2017 t.ex. ska blåsa 5000 blås under trafikkontroll, och då 
bryts denna siffran ner per person och sedan redovisas det hur mycket som har blåsts. Det som är 
annorlunda idag är att de mäter effekt som är en svårare egenskap att mäta. Organisationens mål 
går numera ut på att de först och främst tar reda på vad det är de är ute efter. Får de t.ex. en 
“trafikvecka” som innebär att de ska sänka medelhastigheten på en väg, måste de först och 
främst ta reda på vilken medelhastigheten är och därefter gå  ut och mäta. I efterhand mäter de 
målen och kollar om de har fått någon effekt av det som utförts.  

“Nu är vi ute efter effekterna av det vi gör. Det är bara att bestämma sig, vad är det för effekt vi 
vill få ut av uppdraget och sedan hitta en väg framåt. Det är inte alltid vi lyckas men oftast.” 
Chef 2  
 
En av den största negativa konsekvensen som omorganisationen har tillfört enligt respondenterna 
är den ökade belastningen i form av mycket större ansvar för det administrativa arbetet. Denna 
arbetsbelastning har medfört att respondenterna numera inte har lika stort utrymme som förut att 
vara med ute på fältet och i sin radiobil. Respondenterna lyfter fram att det kan gå en hel dag 
utan att de kommer ut så mycket pappersarbete som det finns att lösa. Att ha så mycket 
administrativt arbete att sköta, att ta hand om löner och semesterplaneringar och så vidare, 
innebär att respondenterna inte fysiskt kan närvara i lika stor omfattning som de själva hade velat 
ute på fältet och i samhället.  
 
Respondenterna anser att det är viktigare att de är ute och hjälper till i samhället, och menar att 
det är där de behövs som mest och inte inne på ett kontor, eftersom att de från ett kontor inte kan 
göra så mycket. Därför ser de på den här ändringen som något dåligt då man anser att det istället 
borde finnas en person som tar hand om allt det administrativa inom organisationen så att de 
själva kan vara ute och hjälpa medborgarna i samhället. 

5.3.2 Omorganisationens påverkan på ledarskapet  
Ledarskapet på de olika nivåerna i Polismyndigheten har förändrats väldigt mycket efter 
omorganisationen enligt cheferna. Den nya organisationen har medfört en mer likriktad 
myndighet och ett bättre samspel mellan alla regioner. Innan omorganisationen fungerade 
rikspolischefen mer som en rådgivande instans som påpekade vad han ansåg att varje 
lokalpolisområde bör jobba med. Sedan var det upp till varje direktchef att besluta om de ville 
fullfölja rikspolischefens råd men det var inget måste utan de kunde avvisa rikspolischefens 
uppmaning. Skillnaden efter omorganisationen är att rikspolischefen har en avgörande roll nu 
och innehar makten att bestämma. Detta har bidragit till ett smidigare förfaringssätt och ett ökat 
samarbete mellan de olika lokalpolisområdena i Göteborg.  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‘’Nu är det också lättare att få hjälp, som t.ex. terrordådet. Du måste inte gå runt till 24 andra 
chefer och be om lov att få ta deras personal utan nu är det en chef som bestämmer. 
Rikspolischefen kan säga att vi ska ut med all personal på det här stället och att det är akut och 
då gör man det. Vi hjälpte varandra innan också men det var betydligt mycket besvärligare. ‘’ - 
Chef 3  
 
Cheferna menar att den nya organisationen gör det lättare att få hjälp vid större händelser än var 
det var innan som till exempel när terrordådet inträffade. Innan var man tvungen att fråga varje 
chef för sig inom varje organisation men nu är det mer effektiv då man har en rikspolischef som 
kan ta beslutet för varje myndighet.  
 
Förväntningarna på cheferna har förändrats enormt. Cheferna på den direkta nivån har tilldelats 
mer ansvar i form av mer administrativt arbete. Nu ska cheferna sätta lön på sitt turlag, handha 
sjukskrivning och utföra semesterplanering för sina medarbetare. Detta medför att mer tid och 
kraft går till att sitta inne och hantera pappersarbete än att vara delaktig ute på fältet. Det kan gå 
en hel dag där chefen inte ens hinner komma ut med sin polisbil. Påföljden av det ökade ansvaret 
kring det administrativa är även att det ställs högre krav på chefernas delaktighet på deras fritid 
då de måste titta i deras tjänstemobil även under deras lediga tid. Det kan uppkomma massa 
ärenden som chefen snabbt måste svara på eller förmedla vidare vilket ökar kravet på 
tillgänglighet på fritiden.  
 
‘’Jag har skämtsamt uttryckt mig så här bland mina chefer och kollegor: förr om året jagade jag 
bovar, busar och banditer. Nu gör jag inte det mer. Nu jagar jag kollegor. För att jag måste ha 
svar på saker och ting. Jag håller på med semesterplaneringen, sjukskrivningar, utbildningar 
och så vidare.’’ - Chef 5  
 
Något som skiljer sig emellan lokalpolisområdena i Göteborg är att i området Göteborg City så 
har de anställt en tjänsteman som sköter de administrativa uppgifterna vilket innebär att de som 
är yttre befäl slipper ansvaret kring de administrativa uppgifterna. De ansvarar endast för den 
operativa delen dvs verksamheten som är ute på fältet.  
 
Innebörden av befattningen yttre befäl i Göteborg har ändrats då det tidigare var fem yttre befäl 
som tjänstgjorde samtidigt. Ett i Syd, ett i Hisingen, ett i City, ett i Nordost och ett i Kungälv. Nu 
när Polismyndigheten likriktas så ska det endast finnas ett yttre befäl för hela Storgöteborg. Detta 
kallas för tillika uppdrag vilket innebär att ibland så har cheferna två uppdrag samtidigt då de är 
både gruppchef för sitt arbetslag men även ska vara yttre befäl, dvs leda hela Storgöteborg. Att 
ha två uppdrag samtidigt som de måste handha allt pappersarbete är mycket för cheferna att 
hantera.  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‘’Dem har tagit bort folk i myndigheten som tagit hand om dessa frågor och har istället lagt ner 
det till gruppcheferna vilket innebär att vi har mycket mer att hantera. Nu ska jag alltså 
samtidigt svara som gruppchef ute och leda de insatser vi har och vara tillgänglig för kollegor 
om dem har funderingar. Dessutom ska jag planera semester och massa annat pappersexercis.’’ - 
Chef 2 

Omorganisationen har medfört att cheferna på direktnivå numera har tilldelats mer ansvar och 
fått större belastning. Detta genom att den administrativa delen för cheferna har ökat på 
bekostnad av närvaron i den dagliga verksamheten. Ledningens ansvar har även blivit tydligare 
då rikspolischefens inflytande till att besluta kring nationella ärenden har ökat.  

5.4 Kommunikation 
Att vara den chefen som vill bestämma allt och inte tar till sig personalens åsikter fungerar inte. 
Användandet av kommandostyrning motiverar inte sina medarbetare och det är framförallt inte 
ett stöttande ledarskap, vilket bidrar till att chefen kommer få personalen emot sig. 
Kommunikation är en stor del av polischefernas arbete och genom att kommunicera med sina 
medarbetare bidrar det till en god relation och stor tillit vilket är nödvändigt inom det här yrket, 
därför har medarbetarna ganska stort utrymme att ta ansvar och kontroll i vardagsarbetet. 

“Visst skulle jag kunna kommandostyra men jag vill inte ha folk emot mig. För det här är 
personer som står bakom mig, går jag först in genom dörren på en brottsplats, då vill jag veta att 
de har min rygg, jag kan inte ha ovänner i min närmsta arbetsgrupp. Man måste lyfta med sig 
folk.” - Chef 1  
 
Respondenterna anser att god kommunikation löser det mesta. Oavsett om det är med- eller 
motgång så måste de prata med sina medarbetare för att bygga upp en god gemenskap och 
utveckla ett bra samspel. De menar att genom konstruktiv kritik så kommer medarbetarna att 
utvecklas till det bättre. 

Men att det är lika viktigt med konstruktiv kritik som det är med positiv kritik om medarbetarna 
har gjort bra ifrån sig. Respondenterna säger även att positiv kritik inte alltid behöver vara något 
stort utan att små enkla gester oftast räcker för att uppmuntra sina medarbetare. 

‘’Positiv kritik behöver inte alltid vara en avhandling utan du kan bara ge en tummen upp. Det 
räcker. (...) Det räcker med dem enkla knepen ibland, det behöver inte vara att jag kommer med 
tårta och säger fan vad bra och står och applåderar utan det räcker med små enkla gester.’’ - 
Chef 3 

En respondent talar om ett misslyckande som uppkom när han precis blev chef och menar att 
misslyckandet berodde på otydlig kommunikation mellan respondenten och medarbetaren.  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“Jag hade en kille i mitt första arbetslag som körde ett eget race. Han hade en helt egen agenda 
och vi hade hur mycket samtal som helst men jag nådde inte fram. Jag kunde inte få mitt 
arbetslag att fungera på ett sådant sätt som jag ville att det skulle göra, för det var alldeles 
mycket konflikter som kom till följd av väldigt otydlig kommunikation. Jag var inte glasklar med 
allt vad jag tyckte.” - Chef 5  
 
Respondenten talar om, precis som alla andra respondenter, att det är nödvändigt att en ledare har 
tydlig kommunikation då detta resulterar i bättre stämning samt högre motivation hos 
medarbetarna och detta resulterar i sin tur att verksamheten i helhet fungerar bättre. 
Respondenten menar att misslyckandet han hade i sitt första arbetslag var för att han inte var 
tillräckligt tydlig med information och det uppbringade missförstånd som ledde till problem. 
 
6. Diskussion 

6.1 Synen på ledarskapet  
Respondenterna är överens om att ledarskap handlar om motivation och att förtroende och tillit 
mellan ledaren och medarbetarna medför en god relation. De är eniga om synen på hur en god 
ledare bör vara och de betraktar att en god ledare bör motivera och inspirera sina medarbetare, 
låta dem arbeta självständigt samt stötta dem genom förändringar och hjälpa dem i sin 
utveckling. Bolman & Deal (2014) kallar detta för en “social process” som handlar om att få 
medarbetarna att engagerat sträva mot samma mål.  

I vårt resultat utmärktes en rad faktorer som respektive respondent på Polismyndigheten 
förespråkar och bedömer som viktiga att ha som ledare i sitt ledarskap. De faktorer som utmärkte 
sig bland respondenterna var; kommunikation, motivation, inspiration, uppmuntran, delaktighet 
och självständighet.  
Bass (1990) talar om att ett transformativt ledarskap kännetecknas av en ledare som är 
förändringsorienterad, vägledande, stöttande av sin personal och överlåter mycket ansvar och 
kontroll till medarbetarna. Respondenterna som vi intervjuat inom Polismyndigheten är också 
överens om att en ledare ska motivera sina medarbetare i form av inspiration och stöttning samt 
att låta medarbetarna vara så självständiga som möjligt. Samt ska ledaren själv vara delaktig på 
fältet för att leda medarbetarna i rätt riktning menar respondenterna. Detta tolkar vi som 
motsägelsefullt i och med att respondenterna nämner att delaktighet är en viktig del men på 
grund av omorganisationen blir respondenternas delaktighet begränsad. Dessutom blir det svårt 
för respondenterna att uppfylla den stöttning som de menar är viktigt för att den administrativa 
delen av arbetet sätter gräns för det. Det transformativa ledarskapet handlar numera i praktiken 
om ett telefonsamtal och chefernas vilja att vara ute på fältet men nu fungerar det inte eftersom 
att de har fått en ökad administrativ börda.   

En till viktig punkt som transformativt ledarskap frambringar är utvecklingen, framförallt under 
omställningar, samt deras vägledning och stöd till medarbetarna när en omorganisation 
genomförs (Bass & Stogdill 1990).  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Respondenterna påpekar om hur de ständigt genomgår någon form utav förändring inom 
organisationen och att det då krävs att de vägleder och stöttar sina medarbetare dagligen. 
Dessutom lyfter respondenterna att polisens verksamhet kännetecknas av mål och uppföljning av 
mål i form av effekter som cheferna har som krav på sig uppifrån att fullfölja. Bass (1990) 
definierar det transaktionella ledarskapet genom mål, planering, uppföljning och kontroll. 
Kontroll är enligt respondenterna något som i vissa situationer är nödvändigt och som måste 
tillämpas vare sig de vill eller inte till exempel vid insatsledning. Något som Bass & Stogdill 
(1990) argumenterar för är att en ledare passivt ska hantera avvikelser. Respondenterna 
framställer tydligt att det är viktigt att våga ta hand om negativa avvikelser som uppkommer i 
verksamheten så som bråk eller missförstånd mellan medarbetarna, och menar att om de 
undviker att göra det så kan de skapa ett större problem och utgöra ett hot för verksamhetens 
funktion.  

Både Bass (1990) och Swid (2013) påvisar att polischefer inte enbart använder sig utav en stil 
utan att de visar både transformativt och transaktionellt ledarskap mot sina medarbetare. Vilket 
innebär att en ledare inte enbart behöver tillämpa en stil utan kan använda sig utav båda. 
Respondenterna framhäver genom sina svar tecken som indikerar båda ledarskapsstilarna. 

Situationsanpassat ledarskap talar för att en ledare ska tillämpa en specifik ledarskapsstil utifrån 
den givna situationen vilket innebär att ledarens uppförande inrättar sig efter sina medarbetare 
(Bruzelius & Skärvad 2004). Respondenterna framhäver polismännens självständighet när de 
befinner sig ute på fältet men påpekar att det beror på situationens omständigheter. 
Respondenterna menar att hur de leder kan förändras vid de situationer när det pågår en 
insatsledning där cheferna är tvungna att ta kommando och bestämma vad som ska göras och hur 
de ska göra det. Vid dessa tillfällen går alltså ansvaret och kontrollen över till cheferna och 
medarbetarna blir mindre självständiga i beslutandet kring hur de ska arbeta.  
Detta innebär inte att respondenterna ändrar sitt ledarskap och sin syn på ett gott ledarskap utan 
här blir de beroende av att leda och styra. Respondenterna menar att om exempelvis 14 polismän 
själva ska stå och bestämma så hade det nog inte gått lika fort att avgöra på vilket vis problemet 
ska hanteras, och i arbetet de utför kan det ibland handla om tvåsekundersbeslut som behöver tas 
och då anser respondenterna att ledaren är den mest kompetenta att göra det här. Sveningsson & 
Alvesson (2011) menar att det finns situationer som är i nöd av det auktoritära ledarskapet för att 
det vid dessa situationer krävs snabba beslut och en tydlig ledning, dessutom nämner forskarna 
att vid situationer där det krävs snabba beslut till exempel vid krissituationer, så är det auktoritära 
ledarskapet bra att tillämpa då ledaren inte hinner inhämta övrigas åsikter.  

Respondenterna som vi har intervjuat argumenterar för att de har blivit utsedda till chefsrollen av 
den högre chefen och ledningen att leda en grupp. Bergengren (2003) benämner den här formen 
av chefsroll som en formell ledare. Han menar att en formell ledare ska uppfylla de mål som 
verksamheten sätter upp genom den kompetens och befogenheter de fick när de blev tilldelade 
sin roll som chef (Bergengren 2003).  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Det här är något som respondenterna säger sig sträva efter varje dag på jobbet då de har krav på 
sig att fylla ut sin position på bästa möjliga sätt och leverera det som krävs för att verksamheten 
fortsatt ska fungera som den ska.  

6.2 Betydelsen av ledarskapet  
Medarbetarnas självständighet lyfts fram och respondeterna är överens om att de kan lita på sina 
medarbetare vilket innebär att ledarskapet hos respondenterna inte alltid behövs. Respondenterna 
nämner däremot att ledarskapet är viktigt och spelar en stor roll för Polismyndigheten för att det 
annars blir ostrukturerat om det inte finns någon som leder. Detta kan vi tolka som 
motsägelsefullt då respondenterna vid flera tillfällen påpekar att medarbetarna ska verka så 
självständigt som möjligt utan att respondenterna ska behöva tillämpa någon typ av ledning. 
Dessutom tar de upp att de arbetar i ett organisatoriskt kaos vilket resulterar i att de måste lita på 
sina medarbetare. Detta kan tolkas som att ledarskapet inte utgör en stor roll på den direkta 
nivån. 

Respondenterna nämner att det krävs en tydlig struktur i organisationen så att man ska veta vem 
det är om bär ansvar över vad så att strukturen inte fullständigt faller samman. Dessutom krävs 
det en gemensam målvision så att effekterna uppnås. Något som däremot påpekas är att de högre 
ledarna på den högre nivån anser att ledarskapet är helt avgörande. Enligt Schein (1988) handlar 
ledning om att gemensamt fokusera på mål i organisationen och att det är nödvändigt för att 
kunna ordna en verksamhet och uppnå hög effekt. Det är av vikt att en ledare ska kunna 
samordna och leda i sin roll. Att inneha ledarskap i en organisation är rentav något naturligt 
nämner Bruzelius & Skärvad (1995). Det lyfts fram att ledarskapet på den direkta nivån i 
Polismyndigheten är viktigt men inte det absolut viktigaste för måluppfyllelsen ute i samhället, 
då de är vana vid en ostrukturerad ledning vid vissa tillfällen eftersom det kan bli kaotiskt ibland. 
Ledarskap är en nödvändig företeelse i allt som det sociala livet uppbringar för att det ska kunna 
fungera som det ska, enligt forskarna (Bruzelius & Skärvad, 1995).  
Samtliga respondenter är eniga om att en organisation utan ett gott ledarskap inte kommer gå 
framåt då det inte finns någon som leder verksamheten samt personalen mot rätt riktning.  

6.3 Omorganisationen 
Respondenterna var eniga om vilken påverkan omorganisationen har medfört och anser att 
organisationsförändringen inte är fulländad och att en rad olika åtgärder bör utföras. De menar att 
ta bort nödvändiga resurser endast för att försöka likrikta alla myndigheter inte är rimligt. 
Eftersom alla områden har olika förutsättningar så kommer en likriktning av Polismyndigheten 
inte att fungera. Thurn (2016) nämner i sin studie att omorganisationen har haft en negativ 
påverkan på de anställda inom Polismyndigheten. Forskaren nämner att förändringen medförde 
att Polismyndigheten lade ner användbara grupper och avdelningar som hade fungerat bra i 
speciella områden (Thurn, 2016). Däremot talar respondenterna för att en förändring var 
nödvändig då Polismyndigheten var i behov av en centralisering för att stärka samordningen, 
men kanske inte i den snabba takt det har skett. 
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De svar vi har fått från respondenterna är att omorganisationen har gjort att chefernas ledarskap 
har förändrats för att de nu har fått större ansvar för den administrativa delen inom 
Polismyndigheten. Detta gör att det blir svårare för dem att utöva det ledarskap som de tycker är 
bra i och med att dem numera inte alltid kan vara delaktiga ute på fältet och stötta sina 
medarbetare på plats. Thurn (2016) säger att det framkom i hans studie att omorganisationen har 
medverkat till mer belastning för cheferna och att det i sin tur haft en negativ effekt på chefernas 
tillgänglighet i förhållande till medarbetarna. Samtliga respondenter nämner däremot att 
stöttningen och återkopplingen reduceras till ett telefonsamtal istället.  

Detta innebär att respondenternas ledarskapsstil har förändrats efter omorganisationen då de nu 
är mer begränsade gällande tillgängligheten då de tvingas spendera mer tid åt pappersarbete. 
Thurn (2016) nämner att syftet med omorganisationen var att öka tillgängligheten och skapa en 
närmare relation mellan polisen och medborgarna. Det framkom dock i forskarens studie att 
relationen mellan polisen och medborgarna har försämrats och att polisen nu istället har förts 
längre bort från medborgarna (Thurn 2016). Respondenterna uppbringar att omorganisationen 
har bidragit ett ledarskap som har blivit mer omständigt och tidskrävande än ett förenklat 
ledarskap. Detta på grund av den ökade belastningen av det administrativa arbetet samt den 
minskade tillgängligheten. Respondenterna nämner att deras mål är minskad brottslighet och 
ökad trygghet i samhället och för medborgarna och att detta kan ske via en tät relation mellan 
poliserna och medborgarna, men att detta nu blir svårare pga att den administrativa delen tar för 
mycket tid ifrån dem. 

Ännu en skillnad som respondenterna påpekar har skett efter omorganisationen är att 
Polismyndighetens måluppfyllelse har förändrats. Förr handlade det om att uppnå mål genom att 
redogöra resultat med enkla mätbara siffror och numera ska måluppfyllelsen redogöras med 
resultat som mäter effekten.  

Ahlbäck, Öberg & Widmalm (2013) kopplar det till New Public Management som står för att det 
ska finnas tydliga och mätbara mål och att detta sedan bedömer effektiviteten av det som utförts. 
Målen mäts alltså i efterhand och sedan bedöms det vilken effekt som visats av det som utförts 
(Ahlbäck, Öberg & Widmalm, 2013). 

Implementering av New Public Management i en organisation handlar om att ledningen ska bli 
tydlig så att det enkelt går att se vem det är som styr (Ahlbäck, Öberg & Widmalm, 2013). 
Respondenterna är överens om att omorganisationen var nödvändig då centraliseringen medförde 
en tydligare struktur, styrning och ledning i organisationen, vilket de i den gamla organisationen 
inte hade. De talar även om att de numera har en rikspolischef som har beslutsmakt och 
ansvarsutkrävande vilket innebär att han har en större formell handlingsfrihet, och att rikspolisen 
förr endast hade en roll som en rådande instans och ingen makt att bestämma allt. Hasselbladh et 
al. (2008) säger att NPM talar för att ledningens ansvar ska bli tydligare och striktare. Dessutom 
är respondenterna samstämmiga att den nya organisationen har tilldelat större mandat till 
cheferna på alla nivåer och mer beslutsmakt som gör att ansvaret blir tydligare.  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6.4 Kommunikation 
Respondenterna uttrycker betydelsen av kommunikation i deras arbete där alla är eniga om att 
kommunikation utgör en stor del som bidrar till högre motivation hos medarbetarna. Dessutom 
anser respondenterna att kommunikation bildar ett gott samspel mellan medarbetarna och ökar 
gemenskapet i arbetslaget. Nilsson & Waldemarson (2007) påstår att kommunikation viktigt i 
många situationer då det bidrar till ökad förståelse och skapar en gemenskap mellan människor.  

Respondenterna kommunicerar med hjälp av gester och kroppsspråk i många situationer. Sådan 
kommunikation som förekommer utan ord kallar Nilsson & Waldemarson (2007) för icke verbal 
kommunikation. Utöver den kommunikation som de använder sig utav utan ord så är 
respondenterna väldigt tydliga med att det är väldigt viktigt att kommunicera med sina 
medarbetare genom att tala med varandra och föra en dialog.  
Den här typen av kommunikation kallar Nilsson & Waldemarson (2007) för verbal 
kommunikation och menar att det handlar om när tankar förvandlas till ord och bildar 
informationsutbyte.   

En av respondenterna nämnde ett misslyckande som uppkom på hans arbetsplats, när han precis 
fick sin position, där anledningen var otydlig kommunikation som utgjorde flera konflikter i 
arbetslaget. Den största konflikten hade han med en medarbetare som det hade blivit fel med från 
första början och som inte gick att åtgärda. Respondenten menar att det största problemet i det 
hela var att han som ledare inte hade tydlig kommunikation med denne medarbetaren och med 
sina andra medarbetare vilket resulterade i att arbetslaget inte fungerade så bra som respondenten 
hade velat.  

Detta är något Maltén (1998) tar upp om att missförstånd mellan en ledare och medarbetare kan 
skapa problem i en verksamhet om medarbetaren inte riktigt förstår det ledare tänker. Även 
Nilsson & Waldemarson (2007) menar att otydlig kommunikation kan skapa en distans mellan 
parterna vilket kan stöta bort människor från varandra.  

Respondentens misslyckande medförde i sin tur att arbetslaget inte fungerade effektivt och 
motivationen hos medarbetarna var låg.  
Maltén (1998) menar att kommunikation är något som bidrar till ökad motivation och resulterar i 
högre effektivitet i verksamheten då medarbetarnas arbetsförmåga och arbetsvilja blir större.  

6.5 Metoddiskussion 
Vi anser att valet av att göra studien utifrån en kvalitativ metod passar syftet med arbetet väldigt 
bra, då målet med vår studie har varit att förskaffa oss en djupare förståelse och tolkning om det 
ämnet vi valde att forska kring. Vi har alltså inte haft som mål att utföra en statistisk analys och 
därför såg vi bort från den metoden redan i början. 
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Den här metoden i samband med våra forskningsfrågor har styrkor i form av att en kvalitativ 
metod och semistrukturerade intervjuer som vi använde oss utav hjälpte oss få en omfattande 
föreställning om deltagarnas verklighet. Den gör att vi får mycket klarare uppfattning till hur 
cheferna som varit våra respondenter uppfattar ledarskap och definierar sitt ledarskap, samt vad 
omorganisationen har tillfört till deras sätt att leda. En kvalitativ intervju gjorde även att flera 
frågor öppnades upp under intervjutiden som vi innan inte hade skrivit med i intervjuguiden. Det 
här hjälpte oss att få till ett starkare resultat kopplat till studiens syfte och forskningsfrågor.  

Svagheterna när det gäller valet av metod i samband med de sakliga omständigheterna är att vi 
hade svårt att få tag på polischefer som hade tid att delta i intervjuer i och med att de ständigt 
måste vara redo på att åka om ett larm kommer in. Det här försvårade lite då vi fick ringa till 
flera för att få så många respondenter som möjligt till vår forskning. 

 
6.6 Förslag på fortsatt forskning 
Då vi i denna studie endast fokuserat på ledarskapet utifrån chefsperspektiv så hade det varit 
intressant att antingen endast fokusera på medarbetarnas synpunkter eller kombinera båda 
perspektiv samt jämföra dessa i en kvalitativ studie. Vi kan tänka oss att det hade uppkommit 
skillnader sinsemellan dessa två grupper kring hur ledarskapet på polismyndigheten ser ut 
beroende på vilken befattning respondenten innehar. Och att en kvalitativ studie som endast 
fokuserar på medarbetarnas uppfattningar hade genererat andra svar än de vi fått i vår studie.  

7. Slutdiskussion 

Syftet med denna kvalitativa studie var att få en tydligare inblick på chefernas ledarskap på 
Polismyndigheten samt hur ledarskapet bedrivs inom organisationen enligt cheferna. Dessutom 
ville vi få en ökad förståelse kring omorganisationens effekt på verksamheten och ledarskapet 
inom Polismyndigheten.  

Genom studiens empiri så har vi uppfattat att cheferna tillämpar olika typer av ledarskapsstilar 
beroende på vilken situation de befinner sig i. Det transformativa ledarskapet var dock den 
ledarskapsstil som utmärkte sig mest bland cheferna även om vi anser att respondenternas vilja 
till att vara delaktiga blir motsägelsefullt. Vi kunde även finna en liten grad av det transaktionella 
ledarskapet, detta när cheferna blev beordrade att ta kommandot. Vi kan se starka kopplingar 
med detta genom att cheferna använder sig utav både vanlig ledning och insatsledning i sitt 
arbete.  

Intervjupersonerna beskriver att ledarskapets betydelse inom Polismyndigheten avgörs beroende 
på vilken nivå de arbetar på. Det kan med andra ord skilja sig beroende på vilken nivå personen 
befinner sig på som avgör hur nödvändig de faktiskt anser att ledarskapet är. Vi kan uppfatta 
detta som att cheferna som arbetar på den direkta nivån inte finner ledarskapet så viktigt då de 
nämner att medarbetarna ska verka självständigt samt att de ständigt arbetar i ett organisatoriskt 
kaos vilket resulterar i att chefernas ledarskap sätts åt sidan. 
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I stora drag indikerar intervjupersonerna att omorganisationen har medfört mycket negativa 
påföljder och mycket mer ansvar kring det administrativa arbetet vilket resulterar i att deras 
delaktighet på fältet minskas. Dem antyder att det här är en negativ påföljd som förändringen 
medfört, då cheferna numera dragits tillbaka från medborgarna och det här är inte vad 
Polismyndigheten står för när de skriver att de vill komma medborgarna närmare. Detta gör att vi 
uppfattar att intervjupersonerna anser att en så här stor omorganisation inte var nödvändig, då 
dem lyfter fram att de nödvändiga resurser som lades ner för att likrikta myndigheterna inte var 
det rätta förfaringssättet.  
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9. BILAGOR 

9.1 Bilaga 1 
Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie  

Du tillfrågas härmed att delta i en studie som handlar om ledarskapet i Polismyndigheten utifrån 
ett chefsperspektiv. Syftet med vår studie är att få en inblick på hur chefer i Polismyndigheten ser 
på ledarskap samt hur viktigt de anser att ledarskap är för deras organisation.  

Studien är ett examensarbete på kandidatnivå och är en del av utbildningen till Offentlig 
Förvaltning vid Högskolan i Borås. Vår fokus ligger på området ledarskap då en stor del av vår 
utbildning omfattas av organisation och ledarskap och vi finner att det är ett område som ständigt 
uppmärksammas. 

Vi kommer att vända oss till deltagare som är chefer på Polismyndigheten för att kunna besvara 
vårt syfte. I vår studie kommer vi att använda oss utav kvalitativ metod vilket innebär att vi 
kommer genomföra intervjuer under November 2017. Intervjun kommer att beröra din 
uppfattning och erfarenhet av ledarskap, chefskap och Den Nya Polismyndighetens betydelse.  

Intervjun beräknas ta 90 minuter och vi finner det av vikt att intervjun sker i ostörd miljö, på en 
plats och tid som Du bestämmer. Intervjun kommer att spelas in och transkriberas. 

Den information som du låter oss ta del av kommer att behandlas med säkerhet och kommer 
enbart att användas till studiens syfte. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen 
individ kan riskera för någon sorts skada. Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig 
presentation till andra studenter i vår klass samt i form av en rapport som är vårt examensarbete. 
När examensarbetet är genomfört och godkänt kommer det att finnas tillgängligt att läsa och du 
kommer att ha möjlighet att ta del av det genom att få en kopia skickad till din mail. 
Inspelningarna och transkriberingen kommer att elimineras efter godkännandet av arbetet. 
  

Ditt deltagande i denna studie är helt frivillig och Du kan när som helst avbryta din medverkan 
renons förklaring.  

Ansvariga för studien är Azra Zunic och Sandra Kiprijanovska tillsammans med handledare 
Margareta Carlén. Har du frågor om studien är du alltid välkommen att höra av dig till någon av 
oss.    
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s151240@student.hb.se, s152312@student.hb.se                Sektionen för arbetsliv och välfärd      
0723759648                                                       margareta.carlen@hb.se 
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9.2 Bilaga 2 
Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor: 

1. Hur länge har du varit anställd inom din befattning hos Polisen? 
2. Vad var det som fick dig att bli chef? 

3. Vilka uppgifter har du som chef på Polismyndigheten? 
Ledarskap: 

1. Vad avser ledarskap enligt dig? Och hur har synen på ledarskap förändrats under 
omorganisationen? 

2. Hur beskriver du din ledarskapsstil? 
3. Vilken roll spelar ledarskap inom Polismyndighetens verksamhet? 

Chefskap:  

1. Vilka förväntningar har Polismyndigheten på dig som chef? 
2. Vilka krav ställer medarbetarna på dig som chef? 
3. Vilka krav ställer du på dig själv? 
4. Vilka krav har störst betydelse för dig? Kan du isåfall ge några exempel på situationer 

som stödjer ditt svar? 
5. Hur är en bra chef inom polisen? Har du ett exempel på ett misslyckande och någon gång 

när det kändes bra. 
6. Hur är du som chef och vad tillför du som chef till Polismyndigheten? Kan du ge några 

exempel på situationer när du tillfört några av dessa egenskaper? 
7. Hur viktigt tycker du att det är att dina medarbetare ser dig som inspiration? 
8. Hur viktigt är det för dig att uppmuntra medarbetarna? Hur går du tillväga när du gör det? 
9. Hur betydelsefullt tycker du att det är att dina medarbetare har samma vision som du har?  
10.Vilka är dina starka respektive svaga sidor som chef? 
11.Hur hanterar du som chef problem som uppkommer i teamet? Beskriv en situation. 
12.Vilken relation har du som chef med ditt team?  
13.Hur tät är din kontakt med dina medarbetare? 
14.Hur självständiga är medarbetarna gentemot er chefer? Hur begränsade är de? 
15.I vilka situationer tar ni kontakt med varandra? Och vem av er är det som tar kontakt? 

Omorganisationen: 

1. Hur ser du på omorganisationen? 
2. Har ni märkt av några skillnader efter omorganisationen gällande ledarskapet och isåfall 

vad för skillnader? 
3. Har förväntningarna på dig som chef förändrats efter omorganisationen? 
4. Vad har omorganisationen medfört till dig som chef? 
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5. Hur jobbar ni med måluppfyllelsen i organisationen? 
6. Vi har läst att organisationens mål är att anställa fler chefer. Vad bottnar behovet i? 
7. På vilket sätt tror ni att ökningen av antalet chefer påverkar organisationen? 
8. Tycker du att en sådan här omorganisation var nödvändig? Isåfall varför/varför inte? 
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