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Titel 
Förändring inom Polisen – en fallstudie ur ett medarbetarperspektiv    
 

Change for the Police authority – A case study with the employees´ perspective 
 
Författare 
Anna Cederholm & Johanna Levin 
Sammanfattning 
Bakgrund: Det svenska polisväsendet har genomfört ett flertal förändringar de senaste åren. Vi har valt 
att studera en av dessa förändringar, samordningen av de ekonomi- och personaladministrativa 
funktionerna vid polismyndigheterna i Östergötlands-, Jönköpings- och Södermanlands län samt 
Statens Kriminaltekniska Laboratorium, SKL. Initiativet till denna förändring togs av 
Rikspolisstyrelsen under hösten 2002 och året därpå fattades beslutet att bilda ett gemensamt 
servicecenter för ovannämnda myndigheter.  
 
Syfte: Syftet med vår uppsats är att, ur ett medarbetarperspektiv, studera de anställdas upplevelser av 
Polisens förändringsprocess. 
 
Genomförande: Vårt empiriska material har samlats in genom intervjuer med de anställda som deltagit i 
Polisens förändringsprocess. Även huvudprojektledaren för förändringsarbetet har intervjuats. 
 
Resultat: Vi har kunnat urskilja fem centrala aspekter i Polisens förändringsprocess. Dessa är 
information/kommunikation & förståelse, huvudprojektledaren, grupparbete, tidsaspekt/reflektion samt 
ledningens agerande. Vår uppfattning är att de anställdas totalupplevelse av förändringsprocessen är 
positiv då vi anser att de positiva upplevelserna överväger de negativa. Vi har kunnat konstatera att 
anledningen till detta dels är att förändringsstrategin har baserats på hög grad av delaktighet och 
inflytande vilket de anställda har uppskattat, dels mötet mellan två olika kontexter. Med detta menar vi 
att inom ramen för förändringsprojektet möttes en organisation med byråkratiska inslag och 
arbetsformen projekt, där den senare i större utsträckning betonar vikten av helhetstänkande och 
flexibilitet. Helhetstänkande och flexibilitet var två nya inslag som projektarbetet innebar, vilket 
upplevdes utmanande och inspirerande av de anställda. 
Nyckelord 
Förändringsarbete, förändringsstrategi, projekt, information, kommunikation, delaktighet, offentlig 
sektor, byråkratisk organisation, Hans Andersson. 
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Abstract 
Background: The Swedish Police authorities have accomplished several changes the last years. We have 
studied one of these changes, the co-ordination of two supporting functions, economy and 
staffadministration at the Police authorities in Östergötland, Jönköping, Södermanland and SKL (Swedish 
crime technical laboratory). The initiative to this change was taken in 2002 and in 2003 a decision was made 
to create a joint servicecenter.   
 
Purpose: The purpose of this rapport is, in a collaborator perspective, to study the employees´ experiences 
of the change process. 
 
Method: The empirical material was collected throw interviews with the employees who have taken part in 
the change process. Even the leader of the project has been interviewed. 
 
Results: We have distinguished five central aspects in the change process. These are 
information/communication and understanding, the project leader, teamwork, timeaspect/reflexion and 
the leadership. Our opinion is that the employees´ totalexperience of the change process is positive. The 
reason to this is that the change strategy is based on high participation and influence which the employees 
have appreciated. An other reason is the meeting of two different contexts. By that we mean that during 
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comprehensive view and flexibility. The employees thought that the project context was a challenge and 
they found it very inspiring.  
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Förord 
 

Det finns flera anledningar till att vi tycker att förändringsarbete är ett intressant 
problemområde. Att i princip alla organisationer och företag genomför 
förändringar med jämna mellanrum idag innebär att det är ett allmänt 
förekommande fenomen och vi är därför övertygade om att vi själva kommer att få 
vara med om större organisationsförändringar under vårt arbetsliv. Med anledning 
av detta hade vi en önskan om att, inom ramen för vår magisteruppsats, få 
fördjupade kunskaper i förändringsarbete.  Efter att studien har genomförts känner 
vi oss mycket glada över att vi valde att skriva om detta och anser att uppsatsen har 
bidragit till att vi fått värdefulla kunskaper och insikter inom detta område som vi 
kommer att ha glädje av framöver.  

 
Vi vill också framföra ett stort tack till de personer som på olika sätt bidragit till 
denna uppsats: 
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1. Inledning 
 

Vi inleder vår uppsats med att ge läsaren en kort bakgrund till vårt valda problemområde, 
förändringsarbete. Denna introduktion mynnar sedan ut i vår problemdiskussion samt syfte och 
frågeställningar. Vi avslutar denna inledande del med att definiera centrala begrepp för läsaren 

samt en kort beskrivning av uppsatsens disposition. 
 

 
1.1 Bakgrund1 

 
” […] in most innovation projects many errors naturally occur, but people and organizations don´t 
detect the errors as opportunities for correcting, improving or learning from what they´re doing”  

    Hultman et al, 1994 (s. 13) 
 
Det svenska Polisväsendet har genomfört ett flertal förändringar de senaste åren. I 
dagsläget är de i färd med att förändra sin organisation på en rad områden. Vår 
uppfattning är att dessa förändringar till stor del bottnar i ett ”krav” från samhället 
på fler Poliser. En annan anledning till dessa förändringar är behovet av att 
samordna verksamheten i större utsträckning och öka samarbetet mellan de olika 
Polismyndigheterna. 
 
Sedan 1998 finns det 21 Polismyndigheter i Sverige och dessa är geografiskt 
utspridda utifrån länsindelningen. Då verksamheten i varje län har byggts upp 
utifrån lokala förhållanden föreligger det väsentliga skillnader mellan 
myndigheterna. Utgångspunkten är att varje myndighet, oavsett storlek, ska klara av 
alla sorters förekommande polisuppgifter på egen hand. Men i praktiken behöver 
alla Polismyndigheter då och då hjälp av varandra. I och med att det råder en 
obalans vad gäller resurser och kompetenser mellan de olika myndigheterna krävs 
det ibland samarbete eller utlåning av resurser myndigheterna emellan. Detta är 
bakgrunden till att Sveriges länspolismästare och Rikspolisstyrelsens ledning 
initierade ett projekt som går under namnet ”en nationell Polis”.  
 
Projektet inleddes 2002 och rör förändrings- och utvecklingsarbete inom hela 
organisationen.  Utgångspunkten är att alltid försöka ha ett nationellt 
helhetsperspektiv när det gäller att finna lösningar på problem inom verksamheten. 
Strävan ligger med andra ord i att utveckla samarbete som sträcker sig över 
geografiska och organisatoriska gränser. Det bakomliggande syftet med projektet är 
att få till ett effektivare utnyttjande av Polisens samlade resurser till förmån för 

                                                 
1 Texten under denna rubrik baseras på Polisens årsredovisning och internt material, om inget annat anges 
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kärnverksamheten. En bärande tanke är att det är verksamhetens krav och inte 
organisationens utseende som skall vara avgörande för hur verksamheten skall 
bedrivas. Inom ramen för detta projekt innefattas utvecklings- och 
förändringsarbeten med följande inriktning: 
 
•Öka den operativa samverkan mellan Polismyndigheterna. 
•Samordna vissa specialistfunktioner. 
•Samordna resurser för underrättelseverksamheten. 
•Samordna de administrativa stödfunktionerna. 
•Utnyttja teknikstödet bättre. 
 
Dessa punkter ovan kan konkretiseras i ett antal utvecklingsområden. Dessa är; en 
för Polisen gemensam drift- och teknikorganisation inom området, en gemensam 
telefonilösning och gemensamt telefonnummer till Polisen (Polisens 
kontaktcentrum), utredning av styrning och ledning av den yttre verksamheten, 
översyn av trafik- och kriminalpolisiära frågor, utveckling och samordning av 
ekonomi- och personaladministrativa funktioner samt utbildningsfrågor. 
 
Det vi ska studera är Polisens förändringsprocess i samband med samordningen av 
de ekonomi- och personaladministrativa funktionerna vid Polismyndigheterna i 
Östergötlands-, Jönköpings- och Södermanlands län samt Statens Kriminaltekniska 
Laboratorium, SKL. Vi anser att denna förändring är att betrakta som radikal med 
anledning av att den är genomgripande och innebär att de administrativa delarna 
som berörs kommer att förändras på ett rätt omfattande sätt.  Initiativet till denna 
förändring togs av Rikspolisstyrelsen under hösten 2002. Konsultföretaget IBM 
fick sedan i uppdrag att studera förutsättningarna och de potentiella besparingarna 
och den 1 juni 2003 fattade de tre distrikten och SKL ett principbeslut om att följa 
IBM:s rekommendation att bilda ett gemensamt servicecenter.  
 
Många offentliga organisationer har också under senare år, enligt Bruzelius et al 
(2000), genomfört förändringar i syfte att förenkla den interna administrationen 
och på så sätt sänka kostnaderna för denna. De menar att detta är en reaktion mot 
den kritik som framförts om att allt för stort fokus läggs på inre administrativa 
angelägenheter istället för på det egentliga arbetet. Den offentliga sektorn har också 
varit ett ständigt föremål för debatt och diskussion då de byråkratiska reglerna och 
arbetsformerna anses innebära ett tungrott och fördyrande arbetssätt (Bruzelius et 
al, 2000). 
 
Forssell et al (2000) pekar på att det inom den offentliga förvaltningen har 
rapporterats åtskilliga fall om en till synes alltmer betungande administrativ börda 
de senaste åren. Rapporterna kommer från olika delar av den offentliga 
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förvaltningen, bl a från domstolarna, från högskolor och universitet, från Polisen, 
från sjukvården och från skolan. Men det är inte bara ökningar av det 
administrativa arbetet som har rapporterats; även formerna för det administrativa 
arbetet tycks vara i förändring. Exempelvis verkar det finnas en tendens att 
administrativt arbete ”trycks” nedåt och utåt i de organisatoriska hierarkierna och 
på så sätt drar in alltfler i det administrativa arbetet. Ivarsson Westerberg (2004) 
benämner detta fenomen ”amatörisering”. Han menar vidare att samtidigt som 
poliserna får mer administrativa arbetsuppgifter rekryteras också fler akademiker till 
mer kvalificerad administration, vilket han benämner ”professionalisering”. 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
För att företag och organisationer ska lyckas med förändringsarbete är valet av 
tillvägagångssätt av stor betydelse. Ur litteraturen på området kan vi urskilja två 
tydliga spår, vilka vi har valt att benämna den toppstyrda- respektive den deltagande 
förändringsstrategin. Dessa två anses av flertalet författare, se exempelvis Angelöw, 
1991, Dilschmann et al 2000 och Norrgren i Rendahl, 1997, vara varandras 
motsatser vad gäller initiativ till förändring och grad av delaktighet. Vad gäller den 
toppstyrda strategin initieras förändringen av ledningen och de anställdas 
delaktighet i förändringsprocessen är normalt låg. Den deltagande strategin 
däremot kännetecknas av en hög grad av delaktighet och det är oftast de anställda 
som tar initiativ till förändringen.  
 
Håkansson (1995) å sin sida betonar att renodlade former av de ovan nämnda 
strategierna blir alltmer sällsynta och ersätts av tillfälliga, anpassade strategier där 
det både kan vara relevant med en deltagande strategi och en toppstyrd strategi 
beroende på situationen. Håkansson betonar att tendensen är att det inte finns ”en 
bästa” strategi som alltid är överlägsen. Det handlar snarare om att anpassa 
strategin efter den egna arbetsplatsens situation. Magnusson (2003) menar att 
trenden på 1990-talet var att all berörd personal skulle involveras i 
förändringsprocessen, en trend som han menar delvis finns kvar idag. Magnusson 
menar dock att det finns tendenser mot en allt starkare fokusering på kostnadsjakt 
och att företags ledning därför frångår vikten av delaktighet. 
 
I vårt fall kommer vi att studera hur Polisen har valt att gå tillväga för att skapa det 
nya servicecentret och om det kan anses vara en väl genomförd förändringsprocess. 
Detta kommer vi att grunda på de anställdas upplevelser av förändringsprocessen. 
Enligt Angelöw (1991) är de anställdas upplevelser avgörande för förändringens 
resultat. Han menar att genom att ta tillvara de anställdas erfarenheter och 
kompetens under en förändring kan en förändringsbenägenhet skapas. Han menar 
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vidare att företag och organisationer bör ha i minne att de anställda är den 
viktigaste tillgången i förändringsarbete. Enligt Angelöw (1991) är en sådan 
förändringsbenägenhet en förutsättning för att organisationer och företag ska 
kunna överleva och bemästra det ökade förändringstrycket. Att hantera människors 
olika inställningar till förändringar menar vi kan vara en stor svårighet för företag 
och organisationer. Detta då människor, enligt Angelöw (1991), har skilda behov av 
förnyelse, förändring, utveckling och nya utmaningar, en del människor föredrar 
förändring framför stabilitet medan andra föredrar en mer förutsägbar tillvaro.  
 
Angelöw understryker även att hur en individ upplever förändring beror också på 
hur individen tolkar och uppfattar de konsekvenser och möjligheter som 
förändringen kommer att innebära för deras egen del. Han menar vidare att om 
förändringen är självvald eller påtvingad kan också komma att påverka hur 
individen upplever förändringen. En situation där den anställde upplever 
förändringen som ett hot kan få till följd att motstånd uppstår, vilket kan få 
negativa konsekvenser på resultatet (Angelöw, 1991). Detta skulle, enligt oss, därför 
tala för att det är viktigt att företag och organisationer försöker att tillmötesgå de 
anställdas behov under en förändringsprocess. Det skulle kunna vara så att 
motstånd kan ha uppstått under Polisens förändringsprocess. Detta grundar vi på 
Bruzelius et al:s (2000) resonemang om att motstånd är vanligt vid förändringar 
som kan anses vara genomgripande och radikala. Om motstånd har uppstått anser 
vi att det är av vikt att ta reda på vad detta bottnar i.  
 
Den bakomliggande tanken med vår uppsats är att utvärdera Polisens 
förändringsprocess i syfte att försöka finna lärdomar inför framtida 
förändringsarbeten inom Polisväsendet. Enligt Dilschmann et al (2000) är det av 
stor vikt att företag och organisationer förmår att analysera och reflektera över de 
framgångar och misslyckanden som uppstår i deras förändringsprocess. Lyckas de 
förstå varför dessa har uppstått kan de, enligt Dilschmann, dra fördel av detta inför 
kommande förändringar. Detta anser vi visar på vikten av att utvärdera och försöka 
dra lärdomar av genomförda förändringar.  
 
Då det är första gången som Polisväsendet genomför en samordning av olika 
myndigheters personal- och ekonomifunktioner anser vi att betydelsen av att 
studera de anställdas upplevelser ökar.  Även det faktum att förändringsarbetet har 
bedrivits annorlunda jämfört med tidigare förändringar inom Polisen anser vi ökar 
betydelsen ytterligare av att studera denna förändringsprocess. Inom ramen för 
denna förändring har exempelvis arbete i delprojekt varit ett tydligt inslag och ett 
flertal individer har involverats i detta arbete. Vår förhoppning är att uppsatsen ska 
resultera i att förändringar av liknande slag kommer, ur medarbetarnas perspektiv, 
att kunna genomföras på ett ännu bättre sätt i framtiden. I slutändan är det de facto 
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de anställda som genomför organisationsförändringar (Dilschmann et al, 2000). För 
oss ter det sig naturligt att utgångspunkten då måste vara de anställda och deras 
behov. Att studera en organisationsförändring ur medarbetarnas perspektiv anser vi 
därför skulle vara givande och intressant. Att skriva uppsatsen ur ett 
medarbetarperspektiv anser vi även är intressant med tanke på att vi under 
utbildningens gång har kunnat konstatera att litteratur inom företagsekonomi 
nästan uteslutande skrivs ur ett ledningsperspektiv.  
 
Utifrån den ovan förda diskussionen följer nedan studiens syfte och frågeställningar  

 
 

1.3 Studiens syfte och frågeställningar 
 
Syftet med vår uppsats är att, ur ett medarbetarperspektiv2, studera de anställdas 
upplevelser av Polisens förändringsprocess.  
 
För att precisera vårt syfte har vi valt att formulera tre frågeställningar som kommer 
att vara vägledande för vår studie. 

• Kan några centrala aspekter3 urskiljas utifrån de anställdas upplevelser? 
• Om så är fallet, hur kan det förklaras att just dessa aspekter är centrala? 
• Är de anställdas upplevelser4 av förändringsprocessen positiva eller negativa 

och vilken förklaring kan ges till detta?  
 

1.4 Definiering av begrepp 
 
Att studera Polisens förändringsprocess ur ett medarbetarperspektiv innebär att 
vi kommer att försöka kartlägga hur de anställda upplever den specifika 
förändringen. Vi vill således belysa förändringen utifrån de anställdas perspektiv 
och kommer därför inte att ta hänsyn till övre nivåers åsikter och upplevelser av 
förändringsprocessen. 
 
Med centrala aspekter menar vi de faktorer som utifrån de anställdas upplevelser 
kan anses känneteckna Polisens förändringsprocess. 
 
När vi nämner ledningen syftar vi på samtliga chefsnivåer på de berörda 
Polismyndigheterna, huvudprojektledaren är således inte en del av ledningen. 
 
                                                 
2 Se definition i avsnitt 1.4 
3 Se definition i avsnitt 1.4 
4 Vi kommer både att diskutera de anställdas upplevelser av eventuella centrala aspekter samt deras 
totalupplevelse av förändringen 
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Med begreppet förändringsprocess menar vi tiden från det att de anställda får 
reda på att en förändring kommer att ske (denna tidpunkt varierar mellan de 
anställda men då många har angett 2003 som första tidpunkt kommer vi att 
definiera detta som förändringsprocessens början) till maj 2005 då projektet ska 
avslutas. 
 
När vi talar om förändringsarbetet syftar vi på den del av förändringsprocessen då 
de anställda arbetade i delprojekten det vill säga mellan september och december 
2004. 

 
1.5 Uppsatsens disposition 

 
Vi kommer här att presentera uppsatsens disposition för läsaren och beskriva vad 
uppsatsens olika kapitel innehåller. Syftet med denna presentation är att läsaren ska 
få en bättre förståelse för uppsatsens disposition samt få en inblick i de olika 
delarnas innehåll.   
 
Vårt inledande avsnitt följs av kapitel 2 där uppsatsens vetenskapliga antaganden 
presenteras. Med hjälp av kapitlet kan läsaren även bilda sig en uppfattning om hur 
studien har genomförts. Vi diskuterar även den kritik som kan riktas mot vår 
studie.  
 
Kapitel 3 innehåller vår insamlade empiri som baseras på de anställdas upplevelser 
av förändringsprocessen. Kapitlets struktur bygger på förändringsprocessens 
kronlogi. Kapitlet avslutas med en schematisk bild över Polisens 
förändringsprocess samt en modell över hur vi bearbetade och analyserade det 
empiriska materialet. 
 
I kapitel 4 som är uppsatsens analys kommer vi sedan att presentera våra 
tolkningar av det empiriska materialet samt förklaringar till dessa tolkningar med 
hjälp av teorier på området  
 
Analysen mynnar sedan ut i studiens slutsatser som presenteras i kapitel 5.  
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2. Metod 
 

I detta kapitel kommer läsaren inledningsvis att få ta del av de vetenskapliga antaganden  
uppsatsen bygger på.  Efter detta beskriver vi vilka val vi har stått inför vid genomförandet av 

denna uppsats samt hur studien har genomförts. Vi genomför även en kritisk granskning av vårt 
valda tillvägagångssätt. Syftet med detta kapitel är att ge ett underlag för läsaren att bedöma 

uppsatsens tolkningar och resultat detta genom att beskriva och motivera de val som uppsatsen 
bygger på. 

 

2.1 Vetenskaplig ansats 
 

Enligt Barbosa da Silva et al (1994) bygger varje vetenskapssyn på ett antal 
antaganden om verkligheten, människan och kunskapen. Vetenskapssynen påverkar 
sedan forskarens metodsyn vilket i sin tur påverkar dennes val av forskningsmetod. 
Barbosa da Silva et al poängterar dock att en forskare inte alltid är medveten om 
detta kausala samband eller ens funderat i sådana termer. Det som Barbosa da Silva 
et al vill belysa med sitt resonemang är att en forskares val av metod för en studie 
påverkas av dennes tankemönster om verkligheten, människan, kunskapen och 
vetenskapen men att detta tankemönster ofta görs omedvetet. Nedanstående figur 
åskådliggör det kausala samband mellan ovan nämnda begrepp som Barbosa da 
Silva et al vill belysa.  
                                                                                                                
                                                                                      
 
    
 
 
 
 
   Figur 1: Modell från Barbosa da Silva et al, (1994) s. 41 
     
 
Vi har valt att utgå från Barbosa da Silva et al:s modell i nedanstående avsnitt om 
vår vetenskapliga ansats. Vi anser att denna modell lämpar sig väl då författarna 
liksom vi verkar inom samhälls- och beteendevetenskap. Att författarna, som vi 
förstår det, har en syn som grundar sig på att forskning inte enbart kan bedrivas på 
ett sätt anser vi överensstämmer med vår uppfattning och är således ytterligare en 
anledning till att vi väljer att använda oss av ovanstående modell. Vi har dock valt 
att omarbeta den ovanstående modellen något då vi ställer oss tveksamma till 
modellens kronologiska struktur. Vi anser att en forskares syn på verkligheten, 
människan och kunskapen i samverkan leder till dennes vetenskaps- respektive 
metodsyn. Detta har vi åskådliggjort i nedanstående modell. 

Verklighetssyn 

Metodsyn 

Vetenskapssyn Människosyn Kunskapssyn
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                     Verklighetssyn 
 
 
   Människosyn                 Kunskapssyn 
 
 

Figur 2: Egen modell 
 
 

2.1.1 Verklighets- samt människosyn 
 

Barbosa da Silva et al väljer att presentera dessa två begrepp var för sig men vi är av 
den åsikten att det är svårt att särskilja begreppen och kommer därför i detta avsnitt 
att diskutera både den verklighetssyn samt människosyn som ligger till grund för 
uppsatsen.  
 
Det finns, enligt Barbosa da Silva et al, två verklighetssyner som är varandras 
motpooler; ontologisk idealism och ontologisk materialism. Ontologisk idealism har en 
syn på verkligheten som icke-materiell och anser att dess natur endast kan göras 
begriplig om hänsyn tas till begrepp som exempelvis själslig och andlig. Denna syn 
innebär med andra ord att människans psyke, förnuft och känsla är starkt 
sammankopplat med dennes uppfattning om verkligheten. Ontologisk materialism 
å andra sidan menar att verkligheten är av materiell natur och att allt kan förklaras 
entydigt och utförligt i materiella termer.  
 
Vi anser att det resonemang som Barbosa da Silva et al för är aningen diffust och vi 
ställer oss undrande till diskussionen om att verklighetens natur, utifrån ontologisk 
idealism, endast kan göras begriplig utifrån begrepp som själslig och andlig.  Vi har 
istället valt att ta till oss Wolvéns (2000) konkretiserande resonemang om att det 
finns en koppling mellan taylorismens Scientific Management och ontologisk 
materialism. Detta då denna organisationsskola anser att människan saknar själsliv 
och därför kan betraktas som kuggar i organisationens maskineri. Med anledning av 
denna syn anser ledningen att de inte behöver utveckla en relation till sina anställda 
och ta hänsyn till deras behov.  
 
En skola som har växt fram som en reaktion på den ovan nämnda är, enligt 
Wolvén (2000) och Jacobsen et al (2002), Human Relations. Denna skola anser att 
mänskliga relationer och behov måste beaktas och människan kan därför anses ha 
ett själsliv. Vi menar att Human Relations har starka kopplingar till ontologisk 
idealism. Vi är mer benägna att anamma Human Relations synsätt då vi anser att 

Vetenskapssyn Metodsyn 
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människor inte kan betraktas som kuggar i ett maskineri utan anser att företag och 
organisationer bör anstränga sig för att försöka ta hänsyn till mänskliga behov och 
relationer. Utifrån detta kan vi anses ha en verklighetssyn som präglas av ontologisk 
idealism vilket vi anser syns redan i vårt syfte med studien. Om vi inte hade haft 
denna syn hade vi sannolikt inte valt att studera de anställdas upplevelser av 
förändringsprocessen. Vi väljer att göra detta med anledning av att vi anser att det 
är intressant att studera hur människor i företag och organisationer blir bemötta 
och om hänsyn tas till deras behov. Detta anser vi även visar på vår syn på 
människan som kommer att prägla vår uppsats vilken kan anses kopplas samman 
med Human Relations synsätt. Vår syn på människan är också en av anledningarna 
till att vi väljer att göra studien utifrån ett medarbetarperspektiv.  
 
Utifrån Barbosa da Silva et al:s begrepp skulle vår syn på människan 
överensstämma med en människosyn som innebär att människan är helt unik jämfört 
med allt annat på jorden.  Denna syn anser att människan har större värde än allting 
annat, hon är rationell och fri samt har ett förnuft och en själ som skiljer sig från 
djurens och att människan därigenom kan känna känslor så som frihet, mening, 
skuld, ångest och ansvar. Vi är dock inte beredda att anamma denna syn på 
människan fullt ut men anser att vissa likheter finns med vår syn.  
 
I detta sammanhang anser vi att det är värt att poängtera att vår syn på människan 
och verkligheten påverkas av vår förförståelse. Med förförståelse syftar vi på den 
föreställningsram som vi människor bär på och som vi har byggt upp under livets 
gång. Det kan vara kunskap, erfarenheter och värderingar som påverkar hur 
individen uppfattar och beskriver verkligheten. Enligt Thomsson (2002) är det av 
stor vikt att man funderar över sin förförståelse när man gör en studie. Det är dock 
inte fråga om att försöka göra en kartläggning av förförståelsen, det viktiga är att 
man är medveten och reflekterar över att förförståelsen kommer att påverka hela 
studien. Det är, enligt Thomsson (2002), inte heller möjligt att göra en studie utan 
påverkan av sin föreställningsram men genom att reflektera över den kan det bidra 
till att man öppnar upp sitt tankesätt i studien.  
 
Vad gäller vår egen förförståelse inser vi att både vår uppväxt, erfarenhet men 
också vår utbildning har påverkar hur vi uppfattar och tolkar världen omkring oss. I 
detta sammanhang vill vi även påpeka för läsaren att vi inte enbart har vår 
ekonomutbildning i botten utan att vi även har valt att läsa kurser i Strategiskt 
personalarbete vid universitetet. Detta tror vi kan ha gett oss en vidare förståelse 
för människor i organisationer. Enligt Thomsson (2002) är det lättare att bli 
medveten om sin föreställningsram om studien görs tillsammans med någon. För 
att öppna upp sitt tankesätt och föra in nya idéer i studien kan det även vara 
givande att diskutera med andra personer i ens närhet. Vi kommer under studiens 
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gång att försöka dra nytta av varandras erfarenhet och anser att det är en styrka för 
studien att vi kan bolla idéer med varandra och försöka sammanföra dessa. Vi tror 
dessutom att vår studie kan berikas på olika sätt om vi utnyttjar möjligheten att 
även diskutera valda delar med personer i vår närhet.   
 

2.1.2 Kunskapssyn 
 
Diskussionen om vad kunskap är har pågått under en mycket lång tid. Redan på 
400 talet f.Kr definierade den grekiska filosofen Platon kunskap som ”sann tro 
förenad med goda grunder” (Barbosa da Silva et al, 1994). Vad är då sanning och 
vad menas med goda grunder? Vår uppfattning är att definitionen på detta skiljer 
sig från person till person men inom vissa kunskapsområden kan sanningen anses 
vara mer vedertagen. Naturvetenskap anser vi är ett sådant område där sanningen 
kan anses vara allmängiltig då den bottnar i naturlagar och är systematisk beprövad. 
Inom andra områden kan det vara betydligt svårare att definiera sanning. Med detta 
menar vi att en rad olika kunskapsområden ger utrymme för olika slags tolkningar 
av ett fenomen. Företagsekonomi kan till viss del anses vara ett sådant 
kunskapsområde och detta kommer vi nu exemplifiera genom att diskutera 
sanningsbegreppet utifrån det område som vår uppsats ligger inom.  
 
De slutsatser vi kommer att dra kommer att utgöra vår bild av sanningen men 
skulle någon annan göra en liknande studie skulle det kunna vara så att deras 
sanning kommer att skilja sig från vår. Barbosa da Silva et al betonar också att 
villkoren för vad som är sanning och vad som kan betecknas som goda grunder är 
kontroversiella. Vi kommer inte att göra anspråk på att skapa en allmängiltig 
sanning utan vår ambition är att förmedla vår tolkning av de anställdas upplevelser 
av förändringsprocessen. Kvale (1997) understryker också att sanning kan vara att 
nå en god förståelse och inte att bevisa saker. Vår förhoppning är dock att läsaren, 
utifrån vårt resonemang, ska ges möjlighet att förstå hur vi har kunnat dra de 
slutsatser som vi gjort. Enligt Kvale är det också forskarens uppgift att 
tillhandahålla så mycket information att läsaren ges möjlighet till att göra en egen 
bedömning av resultatens generella värde. Läsaren ges därför möjlighet att själv 
skapa sig en bild av sanningen, vilken kan komma att stämma överens med vår.  
 
Vår ambition är vidare att Polisen, i kommande förändringsarbete, ska kunna 
utnyttja de kunskaper vi har fått under studiens gång. Vi har även en förhoppning 
om att andra läsare ska kunna dra nytta av vår uppsats och kunna använda sig av 
studiens lärdomar i liknande situationer. Enligt Thomsson (2002) kan en forskare 
som använder sig av kvalitativ metod inte fastslå att resultaten kan generaliseras 
men kan genom sitt resonerande, argumenterande och teoretiserande föra fram en 
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förståelse som gör generaliseringen rimlig att anta eller åtminstone är intressant att 
reflektera över.  
 
Kunskap kan, enligt Barbosa da Silva et al, erhållas på främst tre olika sätt; genom 
förnuft, så kallad rationalism, genom våra fem sinnen, så kallad empirism eller 
genom en kombination av dessa två. Vi anser att en människa kan få kunskap både 
genom sitt förnuft och genom sin sinneserfarenhet. Att få kunskap genom sitt 
förnuft skulle kunna innebära att en person som i ett sällskap pratar väldigt mycket 
inser att om den tystnar så pratar de andra mer. Personen i fråga erhåller således 
kunskap genom sitt förnuft om hur den ska agera för att få andra människor att 
prata mer eller mindre. Att få kunskap genom sina sinnen skulle kunna innebära att 
en person som finner en vacker plats får kunskap om att platsen finns och vill 
därför resa dit igen.  
 
Att vi har denna syn på kunskap kommer att prägla vår studie genom att vi 
kommer att försöka inhämta kunskap på så många olika sätt som möjligt. Vi 
kommer att försöka vara öppna och ta in kunskap genom våra sinnen vid 
exempelvis kommande intervjusituationer. Att läsa av och registrera en persons 
röstläge vid olika typer av frågor skulle kunna ge oss kunskap om intervjupersonens 
upplevda känslor inför det som frågan berör. En person som, efter att ha haft 
samma röstläge under hela intervjun, helt plötsligt sänker röstläget när en viss typ 
av frågor kommer på tal, skulle kunna antas tycka att detta område är svårt att prata 
om. För att inte dra förhastade slutsatser anser vi dock att det är viktigt att hela 
intervjun i sin helhet betraktas då vi anser att misstolkningar kan uppstå om saker 
och ting lyfts ur sitt sammanhang. För att kunna göra tolkningar av ”tysta 
fenomen” under intervjuerna som exempelvis gester och kroppsspråk kommer vi 
att föra anteckningar på denna typ av iakttagelser. Detta då en bandspelare (vi 
återkommer till vårt val att använda oss av bandspelare längre fram) inte fångar upp 
detta och då det utan anteckningar är lätt att glömma.   
 
För att komplettera kunskap som inhämtas genom våra sinnen behöver vi använda 
vårt förnuft då det kan hjälpa oss att inta ett kritiskt förhållningssätt och så långt 
det är möjligt avgöra vad vi betraktar som sanning. När vi exempelvis ska analysera 
vårt intervjumaterial för att göra tolkningar och försöka urskilja mönster kommer 
det inte heller att räcka med att insamla kunskap genom våra sinnen då vi kommer 
att ha stort behov av vårt förnuft. Som vi tidigare nämnt finns det en risk för att en 
forskares föreställningsram begränsar dennes tankesätt och därför anser vi att det är 
av stor vikt att vi under studiens gång stannar upp och funderar över varför vi drar 
de slutsatser som vi gör. Detta är ytterligare ett exempel på hur vi rent konkret 
kommer att använda oss av vårt förnuft under studiens gång.  
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2.1.3 Vetenskapssyn 
 
Vad som är vetenskap, dess syfte och hur forskning ska bedrivas innefattas, enligt 
Barbosa da Silva et al, i begreppet vetenskapssyn. En forskares vetenskapssyn 
grundar sig i dennes syn på verkligheten, människan och kunskapen. Enligt 
Alvesson et al (1994) kan två extremformer på vetenskapssyn urskiljas; positivism 
och hermeneutik. Positivism har sina rötter inom naturvetenskapen och är en 
vetenskapssyn som anses vara fri från tolkningar. De forskare som anser sig vara 
positivister menar att data är någonting som finns och forskarens uppgift är därför 
endast att samla in och systematisera den. Inom positivism är det forskaren som 
avgör hur långt resultaten kan generaliseras, enligt Thomsson (2002). Detta tolkar 
vi som att positivister anser att resultatet av en studie ska bli det samma oavsett 
vem som gör undersökningen då data är något objektivt och mätbart. Med tanke på 
de val vi tidigare har redovisat för anser vi att det ter sig naturligt att vår studie inte 
lämpar sig för ett positivistiskt angreppssätt. Vi finner i stället vissa likheter mellan 
våra val och ställningstaganden och hermeneutiken. 
 
Hermeneutiken har, enligt Alvesson et al (1994), sitt ursprung inom humaniora och 
exegetik, texttolkning, är dess utgångspunkt. Hermeneutiken har, enligt Alvesson et 
al (1994), inneburit att tyngdpunkten har förskjutits från att enbart studera en 
objektiv verklighet till att även studera hur människor tolkar och skapar mening av 
en verklighet som med andra ord kan anses vara subjektiv. Vår allmänna 
vetenskapssyn tar sin utgångspunkt i att både positivism och hermeneutiken kan 
bidra till den vetenskapliga forskningen och behöver således inte utesluta varandra. 
Barbosa da Silva et al menar att en forskare som har ett sådant synsätt kan anses ha 
en dualistisk vetenskapssyn. I vår studie anser vi att ett hermeneutiskt angreppssätt 
är det mest lämpliga för att vi ska kunna uppfylla vårt syfte. Detta då vårt empiriska 
material måste tolkas för att kunna ges en innebörd och sättas in i uppsatsens 
sammanhang, något som utifrån Alvesson et al resonemang kan anses stämma väl 
överens med hermeneutik. 
 

2.1.4 Metodsyn 
 
En forskares vetenskapssyn kommer, enligt Barbosa da Silva et al att vara 
avgörande för forskarens val av metod. För att kunna förvärva vetenskaplig 
kunskap måste forskaren använda sig av vetenskapliga metoder. Forskaren måste 
inledningsvis göra två ställningstaganden; vilken formell metod som ska användas 
samt vilken specifik metod som forskaren anser vara lämplig för studien. Vad gäller 
den formella metoden finns två renodlade alternativ, induktiv respektive deduktiv 
metod och vad gäller den specifika skiljer man på kvantitativ respektive kvalitativ 
metod. Nedan följer en redogörelse för dessa metoder. 
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Induktiv kontra deduktiv metod 
Vi anser att en metod med en induktiv prägel är bäst lämpad för vår studie. Detta 
då den induktiva metoden innebär, enligt Jakobsen (2002), att forskaren tar sin 
utgångspunkt i verkligheten och samlar in adekvat information för att sedan 
kategorisera denna. Detta tillvägagångssätt anser vi lämpar sig väl för vår studie då 
vi vill urskilja vad som kan anses vara centralt, sett ur ett medarbetarperspektiv, för 
just denna process. Att ämnesområdet ”förändringsarbete” är ett väldigt stort och 
omfattande fält och att en rad olika studier har genomförts med olika infallsvinklar 
och utgångspunkter har vi kunnat konstatera. Vi vill dock inte låta oss styras av 
dessa studier utan vill att vår uppsats ska ta sin utgångspunkt i vad som kan anses 
vara centralt just för den specifika förändringsprocess vi vill studera. Det centrala i 
den induktiva metoden är också att forskaren strävar efter att vara så 
förutsättningslös som möjligt (Jakobsen, 2002). Utifrån en sådan öppen ansats 
formulerar forskaren sedan sina teorier, verkligheten ska således bilda utgångspunkt 
för teorin. En induktiv metod anses, enligt Jakobsen, vara lämplig då forskaren i 
förväg inte har ett definierat problem utan istället försöker urskilja om ett problem 
föreligger och i sådana fall vilket problemet är. Även detta anser vi talar för den 
induktiva metoden då vi i dagsläget inte har ett definierat problem att studera i 
Polisens förändringsprocess. 
 
Den kritik som kan riktas mot den induktiva metoden är att forskning har visat att 
människan inte kan vara så öppen i sitt synsätt som den induktiva metoden 
förutsätter. Vi människor har inte förmåga att ta in hur mycket information som 
helst, vi måste sålla och detta gör vi omedvetet (Jakobsen, 2002). Ytterligare en 
anledning till att vi inte kan vara så öppna som vi skulle behöva vara beror, som vi 
tidigare nämnt, på vår föreställningsram som påverkar hur vi uppfattar och 
beskriver verkligheten. Att en forskare dock kan försöka att öppna upp sitt 
tankesätt genom att reflektera över sin föreställningsram, vilket kan påverka studien 
på ett positivt sätt har vi tidigare resonerat om.  
 
Till skillnad från den induktiva metoden inleder en forskare som arbetar deduktivt 
med att skapa sig förväntningar om hur verkligheten ser ut (Jacobsen, 2002). Detta 
görs genom att studera tidigare forskning och litteratur på området för att sedan ta 
reda på om deras förväntningar verkligen stämmer överens med hur verkligheten 
ser ut. Nackdelen med denna metod är, enligt Jacobsen (2002), att forskaren endast 
söker efter information som stämmer överens med dennes förväntningar och utgör 
därför en risk för att viktig information förbises. Ett exempel på detta kan vara att 
forskaren har förväntningar om att en stor mängd information endast påverkar de 
anställdas motivation på ett positivt sätt i ett förändringsarbete. Därmed förbises 
möjligheten att en stor mängd information kan vara till nackdel för den anställdes 
motivation. Det skulle exempelvis kunna vara så att i en specifik 
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förändringsprocess har de anställdas motivation istället påverkats negativt på grund 
av att de har överösts av information. Föreställningar av den här typen tror vi kan 
vara riskabla då forskaren riskerar att förbise viktiga aspekter av verkligheten. Ett 
sätt att försöka undvika sådana föreställningar är att forskaren istället väljer att 
använda sig av en induktiv metod.  
 

Kvantitativ kontra kvalitativ metod 
Som vi nämnde inledningsvis måste forskaren även ta ställning till vilken specifik 
metod denne ska använda sig av; kvantitativ eller kvalitativ metod. Vi har under vår 
utbildnings gång kommit i kontakt med och använt både kvalitativ och kvantitativ 
metod. Vår erfarenhet är att dessa två metoder kan komplettera varandra och bör 
därför användas parallellt i vissa typer av studier. I andra fall kan det däremot vara 
mer lämpligt att använda sig av endast den ena metoden.  
 
Enligt Barbosa da Silva et al används den kvantitativa metoden främst inom 
positivismen. Inom denna metod används främst tillvägagångssätt som fastställer 
kunskapen, oftast med hjälp av siffror. Exempel på sådana tillvägagångssätt är 
experiment och enkäter som ska vara repeterbara. Att använda sig av statistik är 
även vanligt förekommande i den kvantitativa metoden. Enligt Jacobsen (2002) 
används ofta en så kallad extensiv uppläggning vid kvantitativa studier. Det innebär 
att ett stort antal enheter undersöks, ofta flera tusen individer vid studier av 
människan. Det stora antalet enheter innebär att endast ett fåtal variabler studeras i 
varje enskilt fall. Möjligheten till generalisering av resultaten anses vara god vid 
kvantitativa studier då antalet enheter ofta är väldigt stort. Ju större underlag en 
forskare har, desto större är chansen att resultaten kan gälla även andra individer 
eller situationer. 
 
Den kvalitativa metoden däremot, kopplas ofta samman med hermeneutiken. Den 
kvalitativa metoden används när individer och deras handlingar ska studeras och 
tolkas. Till skillnad från den kvantitativa metoden består data från en kvalitativ 
metod främst av ord och formulerade meningar som forskaren sedan kan tolka. 
Merriam (1994) menar att kvalitativa forskare utgår från att innebörden finns 
inneboende i människors erfarenheter och att de kan förmedlas via forskarens egna 
upplevelser i situationen. En sådan forskare har inte möjlighet att komma ”utanför” 
den studerade situationen. Forskaren är det främsta instrumentet för både 
insamling och analys av information, så dennes roll i kvalitativa studier kan inte 
betonas tillräckligt starkt. Vad gäller generalisering av kvalitativa studier är det upp 
till läsaren att avgöra hur långt resultaten kan generaliseras, detta enligt Thomsson 
(2002). Exempel på tillvägagångssätt för att samla in data vid kvalitativa studier är 
att använda sig av intervjuer och observationer.  
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Som en logisk följd av att vi har valt ett hermeneutiskt angreppssätt för vår studie 
anser vi att den kvalitativa metoden är mest lämplig. Detta då vi anser att vi har 
störst möjlighet att uppfylla vårt syfte om vi använder oss av en kvalitativ metod 
och därigenom kan göra en tolkning av de anställdas egna berättelser. Att göra en 
kvantitativ undersökning genom att exempelvis dela ut enkäter till de anställda där 
de får fylla i sina åsikter om förändringen anser vi inte lämpar sig för vårt syfte. 
Detta då det inte skulle ge oss samma möjlighet till att förklara frågorna och vi 
skulle inte heller få veta varför de anställda har svarat på ett visst sätt. Då vi inte 
heller har för avsikt att generalisera våra resultat anser vi att valet av en kvalitativ 
metod känns naturligt för vår studie. Vårt val av kvalitativ insamlingsmetod 
utvecklar vi under avsnitt 2.4.1.  
 
Vid kvalitativa studier används, enligt Jacobsen (2002), ofta en så kallad intensiv 
uppläggning, vilket innebär att forskaren går på djupet med några få enheter. Vid 
exempelvis studier av människan kan det innebära att ett fåtal personer studeras 
men att ett stort antal nyanser och detaljer måste kartläggas. Vid studier med en 
intensiv uppläggning förekommer främst två olika tillvägagångssätt för att samla in 
data; fallstudie och små N-studier. Att använda sig av en fallstudie lämpar sig bäst 
då forskaren vill studera samspelet mellan en specifik kontext och ett fenomen. 
Små N-studier däremot, är att föredra om forskaren vill kartlägga så många nyanser 
som möjligt av ett specifikt fenomen. Om vi hade varit intresserade av att studera 
förändringsarbete i allmänhet hade små N-studier varit ett naturligt val. Sannolikt 
hade då studiens fokus legat på att undersöka vad några individer på ett flertal 
företag anser om deras förändringsarbete. Då vi istället var intresserade av ett 
specifikt fall, förändringsarbetet som har bedrivits inom Polisen, kommer vi således 
att göra en fallstudie. Vi har därför fördjupat oss i vad fallstudiemetoden innebär 
vilket vi presenterar i nästkommande avsnitt.  
 

2.2 Fallstudiemetoden5 
 
Fallstudiemetoden används ofta då forskaren vill skaffa sig djupare förståelse för en 
given situation och hur de involverade individerna tolkar denna. Ett kännetecken 
för fallstudier är att de fokuserar på samspelet mellan människor och kontext 
(Eisenhardt, 1989). Metoden används ofta när det inte på förhand är känt vad som 
är viktigt respektive mindre viktigt att undersöka. Detta stämmer överens med den 
induktiva metodens lämplighetsområde, som vi tidigare nämnt. Om fallet en 
forskare ska studera är en ”naturlig” process, det vill säga att den hade ägt rum 
oberoende av om den blir studerad eller inte innebär det att forskarens studie av 

                                                 
5 Nedanstående avsnitt samt nästkommande om användning av dokument baseras på Merriam (1994) om inget annat 
anges. 
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fallet är att betrakta som en fallstudie (Fleetwood, 1990). Vidare ger 
fallstudiemetoden möjlighet till att studera och inkludera subjektiva faktorer i 
studien så som känslor, tankar och önskningar. Syftet med fallstudier är inte att 
lyckas hitta den ”korrekta” eller ”sanna” tolkningen av det insamlade materialet 
utan istället att försöka utesluta felaktiga tolkningar och på så sätt komma fram till 
den bästa och mest övertygande tolkningen. Detta resonemang anser vi stämmer in 
på vår syn på kunskap och därför anser vi att Merriams sätt att se på fallstudier 
lämpar sig väl för vår studie. Som vi tidigare har diskuterat kommer vi inte att göra 
anspråk på att skapa en allmängiltig sanning utan vår ambition är att förmedla de 
anställdas upplevelser av förändringsprocessen och göra vår tolkning av dessa. 
 
Merriam understryker det faktum att även om endast ett fall eller en företeelse 
studeras i en fallstudie blir resultaten oftast mer generella än att enbart kunna 
appliceras på den specifika situationen. Studien kan organiseras och utföras på ett 
sådant sätt att generella slutsatser mycket väl kan komma att dras. Som vi tidigare 
nämnt har vi också en förhoppning om att generella slutsatser ska kunna dras från 
studien, men det är upp till läsaren att bedöma studiens generaliserbarhet. 
 
Merriam menar att fallstudier ofta är att föredra vid förmedlande av tyst kunskap 
och då olika innebörder ska belysas vilket ofta är betydelsefullt vid utvärderingar av 
olika slag. För att lyckas med detta krävs det att vi forskare har egenskapen 
sensitivitet. Det innebär att vi måste vara lyhörda och sensitiva inför studiens kontext 
och det som innefattas av denna; den fysiska miljön, människorna, icke-verbala 
budskap etcetera. Vi måste också vara känsliga inför vårt insamlade material; vad 
säger det? I vilken utsträckning speglar materialet det som verkligen sker? Att vara 
sensitiv när materialet samlas in innebär exempelvis att kunna läsa av en person 
som blir intervjuad; hur lång ska tystnaden vara mellan våra frågor så att personen 
svarar uttömmande? När är det dags för intervjun att ändra inriktning? Vi har 
tidigare berört detta under vårt avsnitt om hur kunskap kan inhämtas.  
 
Till skillnad från många andra vetenskapliga metoder innehåller inte 
fallstudiemetoden några fasta instruktioner om hur studien bör läggas upp och 
genomföras vad gäller exempelvis insamling av datamaterialet och analys av detta. 
Anledningen till detta är att en fallstudie kan rymma ett flertal andra metoder så 
som exempelvis intervjuer, observationer och granskning av dokument. 
Fallstudiemetoden är således en övergripande metod som i sin tur kräver ett aktivt 
val av forskaren att själv välja hur själva insamlingen och bearbetningen av 
materialet bör gå till. Vi återkommer till vilka kompletterande metoder vi har valt. 
Se även vår modell i avsnitt 3.4 om hur vi analyserade och bearbetade det empiriska 
materialet. 
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Att fallstudiemetoden inte innehåller några fastslagna regler eller procedurer som 
forskaren kan följa under studiens gång ställer krav på att forskarna har en stor 
tolerans för mångtydighet. Forskaren måste vara beredd på att studien kan komma att 
präglas av osäkerhet och val som i efterhand visar sig vara mindre lämpliga. Då 
ställs det krav på att man som forskare tänker om och reviderar sin tidigare 
uppfattning. Vi har tidigare diskuterat hur viktigt vi anser det är att en forskare 
stannar upp med jämna mellanrum och reflekterar över sin studie och dess resultat. 
 
Ett annat krav som ställs på oss är att vi ska ha kommunikativa färdigheter. Det 
innebär att vi ska ha empati, upprätta en god kontakt med respondenterna och att 
vi ska kunna ställa ”kloka” frågor och lyssna på respondenterna. 
 

2.3 Att utvinna information från olika typer av dokument 
 
Enligt Merriam (1994) bör inte dokument (det vill säga i huvudsak skriftliga källor) 
underskattas i forskningssammanhang då de ofta utgör ”färdiga” och rika 
informationskällor. Inom litteraturen skiljer sig definitionen på dokument åt, enligt 
Merriam, men vad som är vedertaget är att dokument är någon form av skriftlig 
källa. Det kan exempelvis vara protokoll, historiska dokument eller statistiskt 
material. Vi har i vår studie använt oss av två typer av dokument. Dels 
projektkontraktet och förstudierapporten från IBM och dels projektdirektiven. 
Dokumenten innehåller en rad olika uppgifter om förändringen så som syfte, mål, 
ekonomiska konsekvenser samt tid- och resursplan Ett problem med att använda 
sig av dokument är enligt Merriam svårigheten att avgöra dess riktighet och äkthet. 
I vårt fall anser vi dock att detta inte var något problem då dessa dokument var 
autentiska handlingar. Däremot behöver givetvis inte allt som står i dokumenten 
överensstämma med verkligheten men i det avseendet anser vi att dokument kan 
likställas med andra källor och bör därför genomgå samma form av kritisk 
granskning.  
 
Vid användning av dokument bör forskaren, enligt Merriam, bland annat fundera 
över i vilket syfte och under vilka omständigheter dokumentet har uppkommit och 
vem som är upphovsman. Vad som även är värt att fundera över är vilka källor som 
upphovsmannen har samt om dokumentet utgör en andrahandsredogörelse, en 
efterkonstruktion eller kanske en ögonvittnesskildring. De dokument som vi har 
använt oss av togs fram innan själva förändringsarbetet startade på allvar. 
Dokumenten upprättades i syfte att dels att ta reda på förutsättningarna för ett 
Servicecenter, dels att förmedla hur arbetet skulle bedrivas i projektet och vilka som 
var berörda av detta. Upphovsmännen till dessa dokument är projektledaren, 
ledningen samt IBM. Vi anser att dokumenten har hög trovärdighet, dels med 
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tanke på att upphovsmännen kan anses vara relativt insatta på området, dels utgör 
de ingen efterhandskonstruktion. Dokument är att föredra om det är uppenbart att 
de kommer att ge bättre information eller mer information eller information till lägre 
kostnad än andra metoder. I vårt fall anser vi att dokumenten var en god källa till att 
förstå hur förändringsprocessen har sett ut rent formellt, det vill säga indelningen i 
olika delprojekt och dess medlemmar. Att själva kunna läsa om detta anser vi var en 
fördel för arbetet då vi var övertygade om att vi skulle få exakt samma svar om vi 
istället hade frågat de anställda om detta.  
 
Merriam menar också att dokument lämpar sig särskilt bra vid kvalitativa studier då 
de kan ge undersökningen en empirisk grund för den kontext där problemet eller 
frågeställningen finns. Det är dock av stor vikt att forskaren är medveten om att 
dokumenten har uppkommit för andra ändamål än forskning och att de därför kan 
vara fragmentariska. Detta anser vi inte utgör något problem i vår studie med 
anledning av att dokumenten endast utgör en mycket liten informationskälla i 
förhållande till det material vi har samlat in under de genomförda intervjuerna.    
 

2.4 Studiens tillvägagångssätt 
 
Efter vår diskussion om vår syn på vetenskap, kunskap, människa och verklighet, 
som i sin tur mynnade ut i vår metodsyn, avser vi nu att motivera vårt valda 
angreppssätt och tillvägagångssätt i studien.  
 
Enligt Merriam (1994) är det av stor vikt att läsaren är medveten om att kvalitativa 
studier genomsyras av forskarens egna val och bedömningar. Vi kommer därför att 
försöka beskriva de val vi har gjort i studien. Detta för att öka trovärdigheten i 
studien men även för att läsaren ska få en så klar bild som möjligt över hur vi har 
gått tillväga och vilka val vi har gjort. En utförlig beskrivning av detta tror vi kan 
underlätta för en läsare i dennes bedömning om våra resonemang och resultat kan 
appliceras på den situation som läsaren befinner sig i. 
 

2.4.1 Val av insamlingsmetod – intervjuer 
 
Då vi var intresserade av att höra de anställdas egna ord och beskrivningar av 
förändringsprocessen bestämde vi oss för att använda oss av intervjuer. Vi har 
tidigare diskuterat att detta ger oss en möjlighet till att exempelvis fråga de anställda 
varför de svarar på ett visst sätt. Med hjälp av intervjuer anser vi oss även kunna få 
utförligare svar jämfört med exempelvis enkäter då vi har möjlighet att ställa 
följdfrågor till de anställda och be de utveckla sina svar. Vi anser med andra ord att 
genom att använda oss av intervjuer ökar våra möjligheter till att studera denna 
förändringsprocess på ett djupare plan vilket vi önskar göra med tanke på det syfte 
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studien har. Att använda observationer för att samla in empiriskt material var inte 
möjligt då vi ska studera förändringsprocessen när förändringsarbetet redan är 
avslutat.  
 

2.4.2 Fördelningen av intervjupersoner 
 
Totalt så är 16 personer (exklusive huvudprojektledaren) direkt berörda av 
förändringen, samtliga dessa har deltagit i förändringsarbetet. Av dessa personer 
har en person slutat att arbeta inom Polisen. Av resterande 15 personer arbetar 5 
personer kvar ute på Polismyndigheterna i Södermanland, Jönköping och 
Östergötland och de övriga 10 personerna arbetar idag på servicecentret.  
 
Vi har valt att intervjua totalt 12 personer exklusive huvudprojektledaren. Urvalet 
har gjorts utifrån en strävan att få en jämn fördelning mellan de berörda 
myndigheterna. Av denna anledning var vår utgångspunkt att vi skulle intervjua två 
personer från respektive myndighet och då även SKL inräknat. Eftersom vi även 
ville intervjua delprojektledarna fick vi fler intervjuer med anställda från SKL och 
Östergötland eftersom delprojektledarna ursprungligen kom från dessa 
myndigheter. Vi ville även få en så jämn fördelning som möjligt mellan anställda 
som arbetar inom ekonomi respektive personalområdena6. Fördelningen mellan 
ekonomi och personal blev relativt jämn. En anställd arbetade med båda dessa 
områden och en annan hade precis tvingats gå över från ekonomiområdet till att 
arbeta med personalfrågor. Detta tillsammans med att alla inte ville ställa upp på en 
intervju gjorde att vi tillslut fick en person mer som representerade 
personalområdet. Fördelningen mellan de som jobbar kvar ute på myndigheterna 
och de som jobbar på centret blev i slutändan 5 / 7.    
 

2.4.3 Studiens praktiska genomförande 
 
Vi inledde studien med att genomföra fyra intervjuer med personer som deltagit i 
förändringsprocessen. Syftet med dessa intervjuer var att vi skulle öka vår kunskap 
om förändringen; vad den formellt innebär och hur förändringsarbetet gick till. 
Innan varje intervju kontaktades de utvalda intervjupersonerna per telefon där vi 
berättade om syftet med intervjun. Huvudprojektledaren hade också informerat de 
anställda om att vi skulle komma och genomföra intervjuer.  
 
De personer vi intervjuade i inledningsskedet var huvudprojektledaren, två 
anställda på servicecentret och en ute på myndigheten. Anledningen till att vi valde 
att intervjua huvudprojektledaren var att vi ville få en större inblick i bakgrunden 
till förändringen samt för att kunna bli mer insatta i de formella delarna av 
                                                 
6 För förklaring se empiriavsnitt 3.2 
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förändringsprocessen. Frågorna vi ställde till dessa inledande intervjupersoner 
utgick främst från det interna material som vi hade fått, vilket utgjordes av 
projektdirektivet, projektkontraktet och IBM:s rapport. Dessa rapporter är 
empiriskt grundade och har upprättats som underlag endast för denna 
förändringsprocess.  Att vi hade fått tillgång till detta material inledningsvis anser vi 
har varit en fördel då vi på egen hand har kunnat läsa om exempelvis bakgrunden 
till förändringen och hur arbetet lades upp för att sedan kunna reda ut de 
frågetecken som uppstod med huvudprojektledaren och med de anställda. 
Dokumenten har, som vi tidigare nämnt, endast utgjort en mycket liten 
informationskälla och har i princip bara använts under arbetets inledningsfas.  
 
Efter de fyra inledande intervjuerna hade vi möjlighet att bilda oss en första 
uppfattning om hur förändringen hade gått till och hur arbetet hade lagts upp 
under förändringsprocessen. Vi hade även fått indikationer på vad som hade 
upplevts som positivt respektive negativt under processen. För att få ytterligare 
förståelse för den specifika förändringsprocessen valde vi att gå vidare med att 
intervjua fler personer som har deltagit i förändringen. Vartefter vi gjorde fler och 
fler intervjuer kunde vi ta bort vissa frågor som var av mer formell karaktär, som 
till exempel hur ofta projektmötena hölls. Istället fördjupade vi oss inom de 
områden som de anställda under de tidigare intervjuerna pekat på samtidigt som vi 
även var öppna för nya infallsvinklar.  
 
När vi hade gjort dessa tretton intervjuer ansåg vi oss ha en relativt god bild av hur 
förändringen har gått till. Utifrån de anställdas upplevelser kunde vi även bilda oss 
en uppfattning om hur den hade hanterats. Vi såg även att de anställda valde att 
belysa i princip samma områden och aspekter av förändringen, det framkom med 
andra ord inte så mycket nytt och därmed ansåg vi oss ha uppnått en mättnad. 
Thomsson (2002) för ett resonemang om hur många intervjuer en forskare bör 
genomföra i sin studie. Hon menar att om forskaren känner att denne har intervjuat 
tillräckligt många för att kunna tolka fram en rimlig och intressant förståelse så har 
en så kallad mättnad uppstått, detta är dock inte samma sak som ett absolut tak. Vi 
ansåg oss efter de tretton intervjuerna ha underlag för att kunna göra en intressant 
och rimlig förståelse och valde därför att inte intervjua fler personer.  
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2.4.4 Intervjuernas genomförande samt metodkritik 

 
Intervjuernas inledningsfas 

Intervjuerna genomfördes dels på servicecentret, dels ute på myndigheterna. Vi 
genomförde intervjuerna i konferensrum eller på den anställdes rum med stängd 
dörr. Det faktum att intervjuerna har genomförts på de intervjuades arbetsplatser 
kan ha påverkat deras svar men då det på grund av deras pressade arbetssituation 
inte var möjligt att genomföra intervjuerna någon annanstans fanns inget annat 
alternativ. Då vi var medvetna om att detta faktum kunde påverka svaren försökte 
vi att göra vad vi kunde för att motverka detta och få de intervjuade att slappna av 
och svara uppriktigt på frågorna.  
 
Thomsson (2002) betonar vikten av att försöka starta intervjun på ett bra sätt och 
menar att talesättet om att man bara får ett tillfälle att göra ett första intryck gäller i 
högsta grad vid intervjuer. Vi har försökt att skapa en avslappnad stämning under 
intervjuerna och har därför inlett varje intervju med en stunds ”kallprat” om olika 
saker exempelvis beräknad tidsåtgång och åter igen betonat studiens syfte. Detta 
tror vi har varit värdefullt för den kommande intervjun då det förhoppningsvis har 
avdramatiserat situationen något. Vår förhoppning var även att genom att kontakta 
de anställda på telefon innan intervjun skulle det bidra till att avdramatisera 
situationen ytterligare. ”Kallpratet” har också varit värdefullt med tanke på att vi 
efter detta har berättat att vi vill använda bandspelare under intervjuerna. Ingen av 
intervjupersonerna har haft några invändningar mot bandspelaren. Vi har betonat 
att banden endast är för vår egen skull, att vi inte hinner skriva allt som sägs och att 
det bara är vi som ska lyssna på dem. Vi har även betonat att banden kommer att 
förstöras efter att intervjuerna har transkriberats. Vi poängterade också att allt 
intervjumaterial skulle behandlas konfidentiellt och att ingen skulle kunna kännas 
igen. 
 
Något annat vi gjorde för att skapa en avslappnad stämning under intervjuerna var 
att vi placerade oss snett emot intervjupersonen, vid bordets kortsida. Anledningen 
till detta var att vi ville försökt förebygga att en maktsituation uppstår som annars 
kan bli följden om vi skulle ha placerat oss mitt framför intervjupersonen, då denna 
placering lätt kan påminna om en förhörssituation. Thomsson betonar också att 
placeringen ska vara sådan att det ska kännas avslappnat att titta bort eller förbi 
varandra utan att det upplevs som konstigt. En placering mittemot varandra kan 
därför innebära att ögonkontakten upplevs som påträngande.  
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Intervjuteknik och frågornas karaktär 
Vi valde att förbereda en intervjuguide inför intervjuerna. Under de inledande 
intervjuerna valde vi, som vi tidigare nämnt, att ställa så övergripande och generella 
frågor som möjligt, detta eftersom vi ville skaffa oss en övergripande bild av 
förändringen och förändringsprocessen. Ju fler intervjuer vi sedan gjorde desto mer 
specifika blev frågorna. Som läsaren kan se i vår bilaga består intervjuguiden av 
relativt många frågor men alla dessa frågor ställdes inte utan var i stället ett underlag 
för oss i syfte att få den anställde att öppna sig. Med hjälp av intervjuguiden kunde 
vi se till att samtliga intervjupersoner fick möta samma teman under intervjun, 
något Jakobsen (1993) betonar vikten av. Tillvägagångssättet innebär att chansen är 
stor för att forskaren ska få en uppsättning intervjuer som är så pass strukturerade 
att de kan bearbetas och jämföras med varandra (Jakobsen, 1993). Detta var också 
vårt syfte med intervjuguiden.  Intervjuguiden hade främst frågor om den anställdes 
upplevelser innan förändringen och under förändringsarbetet. En stor del av 
frågorna fokuserade på arbetet i delprojekten då det var under denna period de 
anställda var mest involverade i förändringsarbetet.  
 
Trots att vi hade förberett ett antal frågor inför intervjuerna var vi noga med att 
inte låsa fast oss vid dessa då vi inte ville hindra den intervjuade att lyfta fram andra 
aspekter som denne tyckte var viktiga. Thomsson (2002) betonar också vikten av 
att forskaren inte låser fast sig vid sina förberedda frågor under en intervju. För att 
inte göra detta är det av stor vikt att reflektera över vad som kommer fram under 
intervjun och vara flexibel för att kunna ställa andra slags frågor. Vi använde oss 
under intervjuerna av vad Jakobsen (1993) benämner sammanfattande frågor. ”När du 
berättar att du fick felaktig information inledningsvis verkar det som att det hade 
betydelse för ditt första intryck av förändringen?” kan vara ett exempel på en sådan 
fråga. Fördelen med sammanfattande frågor är enligt Jakobsen att det ger uttryck 
för forskarens tolkning av vad som sagts vilket ger den intervjuade möjlighet till att 
korrigera om tolkningen är felaktig.   
 
Vi har till största del ställt frågor med fokus på deras upplevelser och har använt 
oss av en teknik som Jacobsen (1993) benämner spegling. Det innebär att man 
konfronterar den intervjuade med det som han eller hon nyss har sagt. Om den 
intervjuade exempelvis ger uttryck för att vara upprörd över något säger 
intervjuaren ”Du blev arg?” eller liknande. Detta leder, enligt Jakobsen till att den 
intervjuade i de allra flesta fall kommer att fördjupa sina kommentarer om den 
upplevda känslan. Vi upplever att denna teknik har bidragit till att de anställda har 
utvecklat sina svar vilket har inneburit att vi har fått ett rikare material i slutändan.     
 
Vi vill även belysa att vi, i syfte att undvika missförstånd, valde att be den 
intervjuade att definiera vissa begrepp innan vi ställde frågor om detta. Vi bad 
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exempelvis de anställda att definiera ledningen innan vi ställde frågor som berörde 
ledningen, detta för att vi skulle bli säkra på vem eller vilka den anställde pratade 
om. Vi upptäckte dock under intervjuerna att de anställda inte alltid förstod vad vi 
menade med vissa frågor. Det fick till följd att vi fick försöka förklara vad vi 
menade och stundtals blev det oundvikligt att frågan då tenderade till att bli 
ledande. Detta har vi försökt att undvika i största mån. Att de anställda inte förstod 
vissa frågor tror vi kan bero på att de inte, vad vi har förstått, har vana av att svara 
på denna typ av frågor. Med anledning av detta hade det förmodligen varit bra om 
vi i förväg hade skickat frågorna till de anställda då de hade fått en chans att läsa 
igenom dem. Vi valde att inte göra detta då vi antog att det skulle finnas en risk för 
att de anställda inte svarade spontant på frågorna och att de kanske skulle ha 
diskuterat frågorna med varandra, något som vi ville undvika. Vi anser att det trots 
allt var fördelaktigt att inte skicka frågorna i förväg då de tillfällen oklarheter 
uppstod var få. 
 
En annan aspekt av våra frågor som vi vill belysa är det faktum att det kan ha varit 
känsligt för de anställda att svara på vissa frågor. Det kan ha varit så att de därmed 
inte ville eller vågade ta upp eventuella negativa upplevelser på grund av att risken 
att bli igenkända i uppsatsen. Detta har vi försökt att förebygga då vi inför varje 
intervju har varit noga med att poängtera att ingen kommer att kännas igen. Vi har 
dock förståelse för att en rädsla för detta ändå kan ha funnits hos de anställda. Vi 
upptäckte under intervjuerna att flera av de anställda valde att säga ”man” istället 
för ”jag” vilket skulle kunna vara ett uttryck för att frågan upplevdes som känslig. 
Vid dessa tillfällen försökte vi få den anställde att berätta om just sin upplevelse av 
det hela genom att exempelvis använda oss av sammanfattande frågor som vi 
tidigare har beskrivit. 
     
Med tanke på det ovan nämnda var vi noga med att försöka behålla en trivsam 
stämning under hela intervjun genom att vara lyhörda och försöka få intervjuerna 
att likna personliga samtal. Detta för att få intervjupersonerna att slappna av mer 
och förhoppningsvis trivas i vårt sällskap. Gör de detta är chansen säkerligen större 
att de vill dela med sig av sina tankar och uppfattningar om hur de har upplevt 
förändringsprocessen. Vi tror och hoppas att vi lyckades skapa en trivsam stämning 
under intervjuerna. Vi upplever att samtliga intervjupersoner har berättat utförligt 
om sina upplevelser, vilket vi anser styrker vår förhoppning om att en trivsam 
stämning rådde. 
 
Vi valde att vara med båda två på samtliga intervjuer. Detta för att vi ansåg att det 
skulle underlätta för studien om vi båda två fick höra de anställdas berättelser och 
tankar om förändringsprocessen. Thomsson menar också att det kan vara lättare att 
uppmärksamma det som sägs under intervjun om det är två intervjuare och de kan 
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även fylla i varandras luckor och komplettera varandra. Att vara två som lyssnar 
innebär ju att det också är två personers tankar och reflektioner som kan tas tillvara 
vid analysen av intervjumaterialet. Thomsson vill dock höja ett varningens finger 
för att vara två intervjuare. Hon menar att det kan uppstå en maktsituation om en 
person intervjuas av två personer. Denna maktsituation kan dock förebyggas 
genom att intervjuarna ansvarar för olika delar av intervjun. Det var också så vi 
valde att strukturera upp intervjuerna; vi turades om att ansvara för de nedskrivna 
frågorna medan den andra då fick större ansvar för att ställa följdfrågor och be 
personen att utveckla sitt svar om så behövdes.  
 
Vi tycker att detta tillvägagångssätt har fungerat väldigt bra under intervjuernas 
gång. Efter varje intervju har vi diskuterat vad som har framkommit och gjort en 
kort summering i direkt anslutning till intervjun. Detta då vi tror att risken annars 
hade varit stor, som vi tidigare har nämnt, för att vi hade glömt bort vissa saker 
som inte framkommer på banden som exempelvis om vi fick en känsla av att några 
av frågorna upplevdes som känsliga med anledning av intervjupersonens 
kroppsspråk. Thomsson betonar även att intervjuaren bör försöka lägga märke till 
sådant som inte sägs men som kan vara värdefullt att notera för intervjuaren. Vi 
skrev även ner tankar som dykt upp som kan vara användbara inför kommande 
intervjuer samt inför analysen av intervjumaterialet. 
 

Hantering av vårt intervjumaterial7 
Vi har valt att inte låta våra intervjupersoner läsa transkriberingen av intervjuerna. 
Enligt Thomsson är detta inte heller att föredra då talspråk många gånger kan 
upplevas osammanhängande och märkligt vilket skulle kunna leda till att 
intervjupersonen blir förskräckt över hur denne talar och kan därför uppleva en 
känsla av att vara dum eller ointelligent. Språket i de transkriberade intervjuerna 
måste förstås utifrån det sammanhang som diskuteras. Under transkriberingen 
upptäckte vi att vissa meningar kunde uppfattas som osammanhängande och 
underliga men vi hade inga problem att förstå vad intervjupersonen menat då vi har 
varit med under intervjun och vet vad som diskuterades. Thomsson betonar också 
att vid tolkning av transkriberingen måste intervjuaren även väga in sådant som har 
sagts innan och efter för att kunna förstå hela sammanhanget. Vårt val att inte låta 
intervjupersonerna läsa transkriberingen anser vi i efterhand har varit ett bra val. 
 

 
 

 

                                                 
7 Se även vår modell över hur vi bearbetade och analyserade det empiriska materialet, avsnitt 3.4 
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Avslutande reflektion om retrospektiva studier 
 
En viktig aspekt av studien som vi vill belysa är det faktum att vi har studerat 
förändringsprocessen när den var så gott som avslutad. Jacobsen (2002) benämner 
detta en retrospektiv tvärsnittsundersökning. Det skulle kunna vara så att resultaten 
från studien hade blivit något annorlunda om vi hade haft möjlighet att studera 
förändringen under dess mest intensiva tid, det vill säga under hösten 2004 när 
arbetet med delprojekten pågick. Likaså om vi hade gjort en tidsseriestudie och 
studerat de anställdas upplevelser vid två olika tidpunkter (Jacobsen, 2002). Nu 
fanns tyvärr inte denna möjlighet men vi vill göra läsaren uppmärksam på detta 
faktum att vi studerar något som skedde för en tid sedan.  
 
Vi menar att det vid ”efterhandsstudier” finns en risk för att de inblandade inte 
minns allting som hände och hur det upplevdes. Denna risk påpekas även av 
Jacobsen och kallar detta minnesförskjutning. Risken för en sådan 
minnesförskjutning föreligger således i vår studie. Vi har, så gott det går, försökt att 
ta de anställda tillbaka i tiden genom att själva vara pålästa om hur de arbetade. I 
detta avseende anser vi oss ha haft stor glädje av de dokument som vi tidigare har 
beskrivit. Vår förhoppning var även att vi genom att skapa en lugn och avslappnad 
stämning under intervjuerna skulle få de anställda att känna sig tillfreds i vårt 
sällskap vilket vi i sin tur hoppades skulle innebära att det blev lättare för de att 
komma ihåg sina känslor och upplevelser av förändringsprocessen. Som vi tidigare 
har nämnt anser vi att vi lyckades skapa en trivsam stämning under intervjuerna 
och vi anser att de anställda har berättat utförligt om sina upplevelser av 
förändringsprocessen. Det hade givetvis varit optimalt att genomföra studien när 
förändringsarbetet pågick men utifrån de förutsättningar som fanns anser vi att 
resultaten är trovärdiga.  
 
Det faktum att vi har gjort en ”efterhandsstudie” skulle kunna ha påverkat 
resultatet på ytterligare ett sätt. Det skulle kunna vara så att de anställda nu i 
efterhand omedvetet tonar ner vissa upplevda känslor då dessa påverkas av deras, 
nu i efterhand, dominerande känsla av förändringen. Jacobsen (2002) benämner 
detta efterrationalisering. Denna risk anser vi är svår för en forskare att göra 
någonting åt. Vi har försökt att motverka detta genom att ställa följdfrågor då vi har 
upptäckt någonting av förändringen som den anställde har en specifik känsla om. 
Detta för att få den anställde att minnas men även för att ge denne en chans att 
förklara och beskriva den upplevda känslan.  
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3. Empiri 
 

Kapitel 3 inleds med en kort beskrivning av Polisväsendets organisation samt den 
studerade förändringens syfte och bakgrund. Efter detta presenteras de anställdas 

upplevelser av förändringsprocessen utifrån deras kronologiska ordningsföljd. 
Kapitlet avslutas med en schematisk bild över förändringsprocessen samt en 

modell över hur vi har bearbetat och analyserat vårt empiriska material. 
  

3.1 Organisations presentation8 
 

   
Polisen är idag en av de största 
statliga verksamheterna med drygt 
23600 anställda varav cirka 16900 
poliser. Riksdag och regering styr 
Polisens verksamhet genom ett 
antal lagar, förordningar, 
föreskrifter och direktiv. Utöver 
de vanliga förvaltningslagarna för 
offentlig verksamhet är polislagen 
den viktigaste lagen som direkt 
berör Polisen. Polislagen komplet- 
teras med polisförordningen och 
regleringsbrev för polisorganisa- 
tionen. Det sistnämnda är ett årligen  
återkommande beslut av regeringen  
om resurstilldelning och om prioritering av Polisens insatser. Rikspolisstyrelsen kan 
dessutom meddela föreskrifter bland annat när det gäller ekonomi-, IT- och 
personaladministrativa rutiner.  
 
Justitiedepartementet som ligger under regeringen har till uppgift att arbeta fram 
olika planer för Polisens verksamhet, de följer även upp hur verksamheten 
utvecklas. Under justitiedepartementet lyder polisorganisationen och denna består 
av Rikspolisstyrelsen, Statens Kriminaltekniska Laboratorium samt 21 
Polismyndigheter 
  
Rikspolisstyrelsen (RPS) är den centrala förvaltnings- och tillsynsmyndigheten för 
Polisen. RPS:s huvuduppgifter är att utöva tillsyn över Polisen och verka för 
planmässighet, samordning och rationalisering. RPS kan också, på regeringens 
                                                 
8 Avsnitt 3.1 samt 3.2 baseras på internt material 

Figur 3: Från Polisens årsredovisning 2004 
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uppdrag, leda Polisverksamhet för att förebygga brott och avslöja brott mot rikets 
säkerhet. RPS beslutar om hur de medel som statsmakterna tilldelat Polisen skall 
fördelas mellan Polismyndigheterna. RPS leds av rikspolischefen som utses av 
regeringen. Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen ingår i Rikspolisstyrelsen. 
 
Statens Kriminaltekniska Laboratorium, SKL, som ligger i Linköping, är Sveriges 
kriminaltekniska centrum. Där finns ca 230 anställda som är experter inom sina 
respektive vetenskapliga områden. Den tekniska bevisningen som SKL arbetar 
fram är en del i det svenska rättsmaskineriet. Som ovanstående bild illustrerar ligger 
SKL organisatoriskt direkt under RPS.  
 
De 21 självständiga Polismyndigheterna ansvarar för Polisverksamheten inom sitt 
respektive Polisdistrikt. För ledning av Polismyndigheten finns en Polisstyrelse. 
Den dagliga verksamheten leds av länspolismästaren. Polisstyrelserna avgör själva 
hur en Polismyndighet ska vara organiserad, därför kan strukturen variera lite från 
myndighet till myndighet. Till skillnad från SKL lyder Polismyndigheterna inte 
direkt under RPS då de är självständiga men har ändock RPS som central 
förvaltnings- och tillsynsmyndighet. 
 

3.2 Den aktuella förändringens syfte och bakgrund 
 
Bildandet av ett servicecenter har till syfte att förenkla och effektivisera olika typer 
av administrativa processer för Polismyndigheterna i Östergötlands-, Jönköpings- 
och Södermanlands län samt Statens Kriminaltekniska Laboratorium, SKL. En stor 
del av den administrativa verksamhet som tidigare utfördes på respektive 
Polismyndighet ska utföras av servicecentret som inledningsvis kommer att ha 
Polismyndigheten i Östergötland som arbetsgivare sedan kommer RPS att ta över 
centret.  Vissa typer av administrativa arbetsuppgifter kommer dock att finnas kvar 
ute på myndigheterna och därför måste servicecentret byggas upp utifrån de krav 
och önskemål som verksamheten vid de olika myndigheterna ställer. Tanken är 
således att myndigheterna och servicecentret ska ha ett slags partnerförhållande. 
Ansvaret för Polisväsendets strategiska frågor kommer även i fortsättningen att 
ligga på myndigheterna.  
 
Enligt IBM:s rapport kommer bildandet av ett servicecenter innebära att mängden 
dubbelarbete minskar. Detta då de fann ett flertal processer och aktiviteter ute på 
myndigheterna som skulle kunna utföras på ett och samma ställe och därigenom få 
skalfördelar Dessa aktiviteter återfanns framförallt inom processerna för 
leverantörsutbetalning samt lönehantering. IBM föreslog således i sin rapport att 
dessa aktiviteter borde slås samman och placeras i en ny gemensam enhet detta då 
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det beräknas medföra kostnadsbesparingar vilket innebär att mer resurser kan 
frigöras till den operativa verksamheten.  Då processen leverantörsutbetalning är ett 
ekonomiadministrativt område och processen lönehantering är ett 
personaladministrativt område föreslogs att servicecentret skulle bestå av dessa två 
delar. 
 

3.3 En redogörelse över de anställdas upplevelser av 
förändringsprocessen9 

 
Vi kommer att redovisa de anställdas åsikter om förändringsprocessen utifrån processens 
kronologiska ordning 
 

3.3.1 Innan förändringen 
 
Samtliga anställda fick officiellt reda på att ett servicecenter skulle bildas i samband 
med att det under 2003 kom konsulter från IBM och gjorde förstudien till 
bildandet av ett gemensamt center. Flera av dem berättar dock att de hade hört 
rykten om en förändring en längre tid innan. En större del av de anställda uppger 
att deras spontana reaktion på förändringen utgjordes av oro och osäkerhet. Många 
uppgav att anledningen till sin oro var att de inte visste vad förändringen skulle 
innebära, hur omfattande den skulle bli och vilka som skulle bli berörda av den. Vi 
kan urskilja en större oro hos de personer som är äldre och har arbetat länge på 
sina ursprungliga myndigheter. En anställd uttrycker sig så här:  
 

”Det är väl alltid så när man ska plocka bort arbetsuppgifter från en att man inte tycker att det är 
så roligt[…] det här har jag ju jobbat med i många år och det kan ju jag och det är roligt med 
sådant man kan.” 

 
En annan anställd uttrycker sig så här om sin spontana reaktion: 
 

”[…] vi var lite deprimerade från början för vi visste ju inte om vi skulle bli utan jobb eller ej, vi 
har ju inte valt att flytta från vår tidigare arbetsplats.” 

 
Även om de anställda inte visste inledningsvis vad förändringen skulle innebära för 
dem personligen så var samtliga införstådda med förändringens syfte; att 
rationalisera verksamheten för att få mer resurser till den operativa verksamheten, 
vilket i slutändan skulle innebära fler poliser.  
 

                                                 
9 Avsnitt 3.3 baseras på intervjuerna med de anställda om inget annat nämns 
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Det var i maj 2004 som förändringsprojektet startade. En projektledare utsågs och 
denna skulle arbeta heltid med projektet under det år som förändringsarbetet skulle 
pågå. Som vi tidigare nämnt var de 17 deltagarna10 i projektet, förutom 
projektledaren, anställda från Polismyndigheterna i Östergötlands-, Södermanlands- 
och Jönköpings län samt från SKL. Under maj, juni och juli hölls 
informationsträffar och samtidigt delades alla deltagare in i olika projektgrupper. 
Deltagarna delades in i delprojekten utifrån deras önskemål i så stor utsträckning 
som möjligt, de flesta deltagare deltog i minst två av delprojekten.   
 
På sommaren 2004, utseddes delprojektledarna av huvudprojektledaren. En viss 
osäkerhet inför uppdraget har kunnat urskiljas bland delprojektledarna och ingen av 
de hade heller varit projektledare i denna form tidigare. De har dock varit 
inblandade i olika typer av projekt och har samtliga någon form av erfarenhet av att 
leda andra. Trots att de upplevde en osäkerhet över att de inte visste vad deras roll 
skulle innebära så såg de samtidigt uppdraget som en utmaning. Delprojektledarna 
har inte fått någon utbildning inför uppdraget de försökte dock så gott det gick att 
förbereda sig på egen hand. 
 
 

3.3.2 Förändringsarbetet 
 

De olika delprojekten11 
 
Projektet delades av huvudprojektledaren in i fyra olika delprojekt; processer, 
arbetsmiljö och information, systemstöd samt ramverk. Huvudprojektledaren hade 
tidigare erfarenhet av att arbeta med delprojekt. Nedanstående avsnitt ämnar 
beskriva vad arbetet i de olika delprojekten syftade till. 
 

Delprojektet processer 

Detta delprojekt var det största av de fyra delprojekten med totalt tolv deltagare 
inklusive en delprojektledare. Projektets uppgift var att utarbeta gemensamma 
process- och rutinbeskrivningar, vilket innebar att gruppens deltagare skulle arbeta 
fram ett underlag för hur arbetsuppgifterna ska utföras på centret och vem som ska 
vara ansvarig för dessa. Deltagarna skulle gå igenom de två huvudprocesserna; 
redovisningsprocessen samt anställningsprocessen samt utarbeta processer för 
centrets nya arbetsuppgifter. De processer som utarbetades av IBM i deras 
förstudie skulle användas som underlag för gruppens arbete. När processerna var 
framtagna skulle gruppen även ta fram och dokumentera beskrivningar över de 
rutiner som gäller vid respektive process. Gruppen skulle exempelvis rita upp den 
                                                 
10 Vi kommer att använda ordet deltagare synonymt med anställd. 
11 Avsnittet baseras på internt material 



3. Empiri 

 - 30 -

process som sätts igång då en anställd sjukskriver sig. Deras arbete bestod då i att 
göra en schematisk bild över arbetsgången och därefter beskriva vilka rutiner som 
ska följas. Delprojektets övergripande syfte var således att beskriva och 
dokumentera hur arbetsuppgifterna ska utföras på centret i syfte att arbeta så 
standardiserat som möjligt. 
 

Delprojektet arbetsmiljö och information 

Till skillnad från ovanstående delprojekt deltog endast tre deltagare i detta projekt 
inklusive delprojektledaren. Delprojektet hade till uppgift att se till att alla som var 
berörda av projektet, eller på annat sätt hade behov av att hålla sig informerade, 
hade tillgång till relevant information. En annan uppgift som projektet hade var att 
ansvara för att alla som skulle arbeta på centret skulle ha en fungerande och 
ändamålsenlig arbetsplats. Projektet skulle exempelvis, i samråd med 
företagshälsovården, ansvara för att en arbetsmiljörond genomfördes efter flytten 
till centret. Detta delprojekt skulle även ansvara för att genomföra vissa 
grupputvecklingsaktiviteter i syfte att de anställda skulle lära känna varandra bättre 
då de kommer från olika myndigheter. 
 

Delprojektet systemstöd 

Detta projekt hade, inklusive delprojektledaren, sju deltagare. Projektets 
övergripande syfte var att göra en kartläggning av de befintliga datasystemen och 
vilka eventuella förändringar av dessa som skulle behöva göras för att ett 
fungerande systemstöd ska finnas för centret. Projektet skulle exempelvis, 
tillsammans med en datakonsult, ansvara för att systemen var installerade och 
testade när verksamheten drog igång på centret. Detta för att varje medarbetare 
skulle ha en fungerande IT-arbetsplats med ”rätt” system och behörighet installerat 
då denne påbörjade sitt arbete. 
 

Delprojektet ramverk 

De fem deltagarna, inkluderat delprojektledaren, hade till uppgift att göra en 
kartläggning av policies, regler och avtal som gäller för den verksamhet som ska 
utföras på centret. Då det vid berörda myndigheter finns avtal och andra 
föreskrifter som styr verksamheten inom ekonomi- och personaladministrativa 
området måste eventuella skillnader och likheter i dessa avtal kartläggas. Syftet med 
denna kartläggning är att ta reda på vilka eventuella förändringar av dessa avtal som 
behöver göras.  

 
Arbetet inleds 

 
Arbetet med delprojekten inleddes i september och strax innan flyttade de anställda 
från SKL och Östergötland till centret. De anställda som tidigare arbetat på SKL 
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fick nu Polisen i Östergötland som arbetsgivare då centret tillhör denna 
Polismyndighet. De anställda fick, vid arbetets början, ta del av 
delprojektbeskrivningarna och huvudprojektledaren gick dessutom igenom dessa i 
samband med ett uppstartmöte. I samband med detta informerade 
huvudprojektledaren om syftet med de olika delprojekten och hur tanken var att 
deltagarna skulle arbeta i dessa grupper. De anställda fick också tillgång till det 
övergripande projektkontraktet, projektdirektiven samt IBM:s rapport. Dessa 
dokument användes som riktlinjer i delprojektarbetet. De anställda uppger att 
arbetet ändå präglades av stor frihet både vad gäller upplägg och resultat.  
 
Delprojektledarna hade det huvudsakliga ansvaret för gruppernas arbete och som vi 
tolkar det var de inledningsvis mer på det klara med vad arbetet i delprojekten 
syftade till. Vi har dock kunnat konstatera att en viss osäkerhet över sin roll och 
uppgift i det kommande arbetet rådde hos delprojektledarna. Bland övriga deltagare 
rådde en aning osäkerhet vad gäller delprojektens mål. De flesta deltagare hade inte 
arbetat på det här sättet tidigare och upplevde därför arbetet som diffust till en 
början. En av de anställda uttrycker sig så här: 
 

”Vi är inte vana så man upplevde det lite flummigt om man säger så, innan man fick ordning på 
det.” 

 
Samtliga av de anställda uppger dock att de var positivt inställda till 
förändringsarbetet när arbetet med delprojekten började och att de såg det hela 
som en utmaning och de uppger också att de efter en tid uppskattade att arbetet 
präglades av stor frihet. Flera av de anställda uppger att de kände ett ansvar för att 
resultatet av arbetet i delprojekten skulle bli så bra som möjligt. Ansvaret bottnade i 
en vilja att åstadkomma service för den operativa delen av verksamheten som skulle 
bli minst lika god som tidigare. 
 
När arbetet med delprojekten inleddes upptäcktes det efter ett par möten att 
delprojektet processer var alldeles för stort och behövde därför delas upp i två 
mindre delprojekt vilket också gjordes omgående. Uppdelningen skedde naturligt i 
en personal- respektive ekonomidel, och därför utsågs ytterligare en 
delprojektledare. 

 
Nytt ekonomisystem införs 

 
När deltagarna hade arbetat ungefär en månad med delprojekten infördes ett nytt 
ekonomisystem på samtliga myndigheter. Detta ledde till att deltagarna inte hade 
möjlighet att träffas under ett par veckor då det nya systemet krävde mycket arbete. 
Till detta tillkom att samtliga myndigheters övriga datasystem krånglade under 
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hösten vilket ställde till problem för de anställda. Förändringsarbetet påverkades av 
ovanstående faktorer främst i form av att mycket tid gick till spillo. Detta kan vara 
en av anledningarna till att samtliga deltagare uppger att arbetet med delprojekten, 
under resterande del av hösten var mycket intensivt och tidspressat och att de 
upplevde en ständig känsla av tidspress och splittring. Samtliga deltagare anser att 
förändringsprocessen inte heller fick tillräckligt med tid. En av deltagarna uttrycker 
sig så här om datasystemen: 
 

”Det var jättejobbigt för vi kom ju efter med fakturorna […] för vi fick ett nytt ekonomisystem och 
när vi skulle gå ifrån det gamla till det nya så fungerade inte det, jag tror att det stod stilla en 
veckas tid då vi inte fick iväg en enda faktura och sedan var det väldigt mycket strul med tekniken 
så vi kom väldigt mycket efter.” 

 
Upplevelsen av parallellt arbete 

 
En annan bidragande orsak till den upplevda tidspressen var att de anställda under 
perioden september-december arbetade både med sina ordinarie arbetsuppgifter 
och parallellt med detta även i de olika delprojekten. Det hade sagts från början att 
de skulle avlastas genom att få gå ned i tid på sitt ordinarie arbete men det var 
något som inte infriades. Till en början träffades de ungefär en halvdag i veckan 
men med hänsyn till de som reste så utökade man till en heldag och i slutet även två 
dagar i veckan. Det blev dock inte varje vecka under förändringsperioden 
september-december som de träffades. Samtliga upplevde att det var jobbigt att 
både ha en ordinarie tjänst och samtidigt arbeta i projektet. Av intervjuerna har vi 
förstått att de anställda upplever just detta som förändringsprocessens största 
nackdel. Två kommentarer om detta följer nedan. 
 

”[…] det kan vara väldigt frustrerande att man känner en stress, vet att man har mycket på 
skrivbordet, i postlådan och maillådan och så ska man sitta på möten och man tittar på klockan, 
och det kan ju vara frustrerande.” 
 
”[…] man var lite stressad av att man hade sitt vanliga arbete, som tog egentligen all tid. Så att 
man ibland satt på nålar och visste att man hade något som man var tvungen att vara färdig med en 
viss tidpunkt, så det kunde ju ha varit bättre förutsättningar för delprojektarbetet.” 

 
Att de var så pass pressade tidsmässigt fick till följd att de inte, mellan deras möten, 
hade tid att reflektera i så hög grad över vad de hade diskuterat tidigare. 
Möjligheten till reflektion var något som deltagarna hade velat ha i större 
utsträckning. På grund av den tidspress som uppstod fick delprojekten också i 
samråd med huvudprojektledaren lov att skjuta upp vissa i förväg uppsatta delmål.  
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Klimatet i delprojekten 
 
Trots den upplevda tidspressen uppger samtliga deltagare att arbetet i delprojekten 
har varit väldigt stimulerande och motiverande och att klimatet i delprojekten har 
var öppet och lättsamt. De påpekar också att de flesta kände till varandra sedan 
tidigare då de har träffats på kurser och liknande de flesta hade dock inte arbetat 
med varandra tidigare. Att de i och med projektet fick möjlighet att arbeta 
tillsammans ansåg samtliga deltagare var stimulerande och de har även betonat den 
sociala aspekten av grupparbetet. Flera såg också projektarbetet som en chans till 
att vidga sitt kontaktnät i organisationen. 
 
Att deltagarna dessutom har arbetat en längre tid med ungefär samma 
arbetsuppgifter anser de har bidragit till att de kunde diskutera öppet med varandra 
då alla var väl insatta i arbetet. Samtliga deltagare anser att deras diskussioner 
bidrog till det slutliga resultatet och att deras delaktighet därför upplevdes stor i 
förändringsarbetet, något som flera av de poängterar att de inte är vana vid. En av 
de anställda jämför tidigare förändringar med denna och säger att den här 
förändringen är en av de större som denne har varit med om under sitt yrkesliv och 
att de har arbetat mer förutsättningslöst i och med denna. De har i större 
utsträckning, enligt den anställde, fått delta i ett tidigare skede av förändringen och 
har därför fått vara med och påverka arbetet under processens gång. 
 
Samtliga delprojektledare uppger att uppslutningen i delprojekten var mycket god. 
Detta var något som imponerade deltagarna med anledning av att det fanns 
personer i delprojekten som inte visste hur deras framtida arbetssituation skulle se 
ut.  
 
Som vi tidigare har nämnt kom deltagarna från fyra olika myndigheter. De skiljde 
sig också åt i ålder och yrkesmässig erfarenhet. På de olika myndigheterna hade 
deltagarna arbetat på olika sätt i vissa frågor. Detta förde med sig att det uppstod 
diskussioner om vad som kunde anses vara det mest lämpliga sättet att arbeta på. 
Två av deltagarna säger så här: 
 

”[…] vi jobbade på olika sätt och sedan kan man säga att det uppstod meningsskiljaktigheter om 
vad som är det bästa sättet och framförallt hur man ska jobba i centret.” 
 
”Inte var vi överens jämt man måste ju få säga vad man tycker men det har inte varit några 
slagsmål. För att komma vidare har man fått ge och ta, och det har väl gått ganska bra.” 
 

Ingen av deltagarna upplever att meningsskiljaktigheterna i delprojekten har varit 
något problem då de har kunnat diskutera sig fram till hur de ska göra. 
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Delprojektledarna har dock uppgett att diskussionerna i vissa fall kunde ha präglats 
av mer dynamik. Det har framkommit, under intervjuerna med delprojektledarna, 
att det föll sig naturligt att delprojektledarna förde anteckningar på gruppens arbete. 
Enligt delprojektledarna har dock detta stundtals varit stressigt och de har upplevt 
en känsla av splittring mellan deras roll som sekreterare och ledare för gruppen då 
de inte alltid har kunnat axla rollen som samtalsledare fullt ut. 
 

Huvudprojektledarens betydelse 
 
Samtliga delprojektledare anser att huvudprojektledaren har varit ett stort stöd 
under det stundtals stressiga delprojektarbetet och de har kunnat utbyta tankar och 
idéer med henne under arbetets gång. Även övriga deltagare anser att 
huvudprojektledaren har varit ett stort stöd i delprojektarbetet. Samtliga anställda 
anser att huvudprojektledaren har varit entusiastisk och flexibel vad gäller uppsatta 
delmål och arbetssätt. 
 
Huvudprojektledaren har till största del utformat upplägget för förändringsarbetet 
och har lotsat deltagarna genom arbetet; hon har bland annat informerat deltagarna 
på dels stormöten i syfte att ge en helhetsbild för projektet i dess helhet, dels har 
hon delat ut skriftlig information om projektet till deltagarna. Dessutom lades 
information ut på intranätet och deltagarna informerades även om vissa saker via 
mail. Deltagarna uppger att de hade god insikt i de andra delprojekten tack vare 
detta. Att bli underrättade på det här sättet uppger flera av de anställda att de inte är 
vana vid. En av de uttrycker sig så här: 
 

”Jag tycker att det har varit väldigt positivt och mycket tror jag beror på att vår projektledare är så 
bra faktiskt som håller oss ajour och informerar om den ena och det andra, det är man inte så 
bortskämd med” 

 
Samtliga deltagare uppger att de har känt sig väl underrättade under 
förändringsarbetet och att de har fått största delen information öga mot öga med 
huvudprojektledaren. Två av deltagarna beskriver hur de fick information under 
förändringsprocessen: 
 

”Det var huvudprojektledaren som informerade oss, som samlade oss och informerade oss hela 
tiden.” 
 
”Det är väl att vi hela tiden har fått information genom huvudprojektledaren och det är ju alltid 
positivt när medarbetarna får känna att de är med hela vägen och att det inte bara bestäms.” 

 



3. Empiri 

 - 35 -

Under intervjuerna har vi även förstått att de anställda som började arbeta på 
servicecentret redan i augusti har upplevt det som en stor fördel att även 
huvudprojektledaren har arbetat på Servicecentret. Det har även skapat möjligheter 
till personliga och informella kontakter med huvudprojektledaren mellan mötena.   
 
En uppgift som huvudprojektledaren har haft under förändringsprocessen är att 
fungera som en länk mellan deltagarna och referens- samt styrgrupp. I styrgruppen 
medverkade de berörda Polismyndigheternas länspolismästare samt 
laboratoriechefen på SKL och representanter från facket och rikspolisstyrelsen. I 
referensgruppen satt de olika myndigheternas ekonomi- respektive personalchefer 
samt fackliga representanter. Det är styrgruppen som har haft den yttersta makten i 
beslutsfattandet medan referensgruppen endast fungerat som ett 
rekommendationsgivande organ. Huvudprojektledaren har under 
förändringsprocessen haft kontinuerlig kontakt med dessa högre beslutsnivåer. 
Hon har avrapporterat delprojektgruppernas arbete och i vissa fall har referens- 
samt styrgrupp haft synpunkter som har lett till att deltagarna har fått göra om vissa 
delar.  
 
Till skillnad från det stöd som de anställda upplever att de har fått av 
huvudprojektledaren har vi kunnat urskilja att de upplever ett bristande stöd från 
ledningens sida. Detta kommer nästa avsnitt att behandla. 
 

Projektets prioritet i organisationen 
 
Under intervjuerna har det framkommit att det finns en uppfattning bland de 
anställda som arbetar kvar på myndigheterna att myndigheten borde, i större 
utsträckning, ha tagit vid där projektet slutade. Med detta menar de att de saknade 
en tydlig ansvarsfördelning och riktlinjer för hur de nya arbetsuppgifterna på 
myndigheten ska läggas upp och att ett allt för stort fokus riktades mot centret. En 
av personerna som arbetar kvar på myndigheten beskriver denna oklarhet så här: 
 

”Nackdelen tycker jag är att man har glömt bort oss som är kvar; hur vi ska lägga upp de 
arbetsuppgifter som är kvar, vem som ska göra vad. Det tillkom ju en del nya arbetsuppgifter på 
myndigheten men det har mest flutit omkring, ingen som diskuterar hur det blir med dem, så det är 
en nackdel att det är så fokuserat vid det nya.” 

 
De som arbetar på myndigheterna vill dock betona att de anser att uppdelningen av 
vilka arbetsuppgifter som ska ligga på centret respektive myndigheterna är tydlig.  
 
En annan nackdel vi tycker oss se är bristen på stöd och uppskattning av 
myndigheten för att de anställda arbetat med projektet. De anställda har exempelvis 
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inte uppmärksammats för att de, parallellt med sitt ordinarie arbete har arbetat med 
projektet och vi har även förstått att myndigheternas stöd i samband med de 
anställdas övergång till centret har varit bristfällig. Ett otydligt arbetsgivaransvar i 
samband med övergången har kunnat urskiljas och en upplevelse av att det var 
svårt som anställd att veta var man hörde hemma och vem som hade ansvaret. 
 

3.3.3 Efter förändringsarbetet 
 
Arbetet i delprojekten avslutades vid årsskiftet 2004/05 och då anslöt sig även de 
resterande två myndigheterna till centret, Jönköping och Södermanland. Centrets 
driftsättning blev således som bestämt i början av januari 2005 trots att vissa 
uppsatta delmål för delprojektarbetet sköts upp under arbetets gång. Ingen av de 
anställda från Jönköping eller Södermanland ville till en början följa med till 
servicecentret utan valde att stanna på sina respektive myndigheter. I efterhand har 
dock en person från Jönköping valt att jobba på centret men denna person var inte 
med i förändringsarbetet.  
 
Idag arbetar de 12 personer som är lokaliserade vid servicecentret gentemot alla 
fyra myndigheter. Centrets uppgift är idag att sköta en stor del av den löpande 
administrativa verksamheten åt de olika myndigheterna så som utbetalning av löner, 
hantering av leverantörsfakturor och olika anställningsavtal samt arvodesräkningar. 
Dessa arbetsuppgifter har således flyttats från myndigheterna till centret. De 
personer som idag har administrativa arbetsuppgifter ute på myndigheterna arbetar 
idag i större utsträckning med exempelvis tillsättning av tjänster, rehabilitering samt 
hantering av legitimationer.  
 
De som jobbar på centret idag har fortfarande så kallade uppföljningsmöten en 
gång i veckan för att följa upp arbetet och diskutera hur man gör i olika situationer. 
Detta för att säkerställa att de jobbar likadant. Uppföljningsmöten hålls även med 
de anställda ute på myndigheterna. Projektets slutpunkt är utsatt till maj 2005.  
 
På nästa sida har vi gjort en illustration av förändringsprocessen i syfte att 
förtydliga för läsaren genom att visa när i tiden saker och ting har skett under 
förändringsprocessen. 
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                          Figur 4: Tidsaxel över förändringsprocessen, egen modell 
 
 

 
 

 
3.4 Hur vi bearbetade och analyserade det empiriska 

materialet 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
    Figur 5: Egen modell 
 
Vi inledde vår induktivt präglade uppsats med att genomföra fyra intervjuer med 
anställda och genom dessa fick vi en första inblick i förändringsprocessen. Vi 
fortsatte sedan med fler intervjuer och kunde nu fördjupa våra frågor till de 

A
B
C
D
E

Studieobjekt – 
Polisens förändrings- 
process 

I vår analys förklarar vi de 
centrala aspekterna med 
hjälp av teorier 

Dessa mönster anser vi 
kan kategoriseras i fem 
aspekter 

      Projektet 
       avslutas 

Projektledaren börjar  
och projektet inleds        



3. Empiri 

 - 38 -

 

anställda. Efter 12 intervjuer ansåg vi oss ha tillräckligt underlag för att kunna göra 
en intressant och rimlig tolkning av materialet och under de sista intervjuerna 
kunde vi konstatera att i princip inget nytt framkom. Vårt analysarbete startade i 
samband med intervjuprocessen då vi under intervjuernas gång förde anteckningar 
över intressanta iakttagelser och skrev ner idéer och tankar som väckts under dessa. 
Vi noterade exempelvis om någon sänkte rösten vid vissa frågor eller på annat sätt 
gav oss indikation på deras upplevda känslor.  
 
När intervjuerna var genomförda och nedskrivna inleddes analysarbetet på allvar. 
Vi inledde detta med att koda intressanta iakttagelser vilket innebar att vi skrev 
nyckelord i marginalerna så som exempelvis ”missnöjd över bristande stöd” samt 
”upplever stor delaktighet”. Under denna process ställde vi oss ständigt frågor som 
”vad tyder detta på?” och ”vad kan ligga bakom en uppfattning som denna?”. En 
sammanställning gjordes sedan av de nedskrivna koderna och vi kunde då urskilja 
vissa teman och mönster, ur de anställdas upplevelser, som återkom. De 
upplevelser som kunde hänföras till samma område fick utgöra en kategori. När alla 
upplevelser var inkategoriserade kunde vi urskilja fem centrala aspekter av 
förändringsprocessen.     
 
Anledningen till att aspekterna kan ses som centrala är att de har präglat hela 
förändringsprocessen vilket vi har förstått med anledning av att de upplevelser som 
har kategoriserats in under dessa har återkommit under intervjuernas gång.   
 
För att i ett nästa steg kunna ge de centrala aspekterna en djupare innebörd har vi 
använt oss av teorier. Teorierna valdes utifrån deras möjlighet att kunna förklara 
aspekterna och ge oss en ökad förståelse av dessa. I och med att de centrala 
aspekterna ska förklaras först i analysen ansåg vi att det föll sig naturligt att väva in 
uppsatsens referensram i analysavsnittet. Det finns två större anledningar till att vi 
anser att detta val var naturligt. För det första är vår förhoppning att läsarens 
förståelse för våra teorival ökar då vi redovisar teorierna integrerat med empirin. I 
och med vår induktivt präglade metod är det just empirin som är utgångspunkt för 
teorivalet och därför anser vi att det skulle ha varit en stor nackdel för studien att 
ha en separat referensram. Detta för oss in på den andra anledningen till att väva in 
referensramen i analysavsnittet. Den stora nackdelen att ha en separat referensram i 
vår uppsats hade varit att läsaren, redan i detta avsnitt, troligen hade förstått vilka 
de centrala aspekterna var.  Detta hade, enligt vår mening, förtagit en stor del av 
intentionerna med analysavsnittet. 
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4. Analys 
 

I kapitel 4 kommer vi att analysera och diskutera våra frågeställningar utifrån vår insamlade 
empiri samt teorier på området. Vi inleder analysens första del med att presentera de fem aspekter 

som vi funnit varit centrala under Polisens förändringsprocess och i analysens andra del följer 
sedan en sammanställning av de anställdas upplevelser. Analysen avslutas med ett avsnitt där vi 

ämnar förklara de anställdas upplevelser och därefter följer en avslutande reflektion. 
 

Del 1 
 

4.1 De centrala aspekterna 
 
Efter studier av empirin har vi kunnat urskilja fem aspekter som har varit centrala 
under förändringsprocessen. Dessa områden är information/kommunikation & 
förståelse, huvudprojektledaren, grupparbete, tidsaspekt/reflektion samt ledningens agerande. 
Även andra områden skulle kunna anses vara centrala som exempelvis 
datasystemens inverkan på förändringsarbetet men det är en omöjlighet att 
diskutera samtliga aspekter av en förändring, forskaren måste göra ett val. Som vi 
har diskuterat i vårt metodavsnitt påverkas de val en forskare gör av dennes 
föreställningsram. Detta faktum är dock inte något som behöver vara till nackdel 
för studien men det är av stor vikt att läsaren är medveten om att forskarens 
föreställningsram inverkar på studien och dess resultat. Vad gäller exempelvis 
datasystemen har vi kunnat se att problemen med dessa har sträckt sig betydligt 
längre än att bara omfatta servicecentret. Då vår uppfattning är att tekniska 
problem ofta förekommer i organisationer och att dessa kan vara svåra att förutse 
och värja sig mot har vi valt att inte betrakta detta som en central aspekt av den 
aktuella förändringen. Vi kommer dock att beröra datasystemens inverkan på de 
anställdas upplevelser men kommer inte att diskutera deras uppkomst i någon 
större grad. Vi kommer nedan att inleda analysen med att redovisa den centrala 
aspekten information/kommunikation & förståelse.  
 

4.1.1 Information/kommunikation och förståelse 
 
Under intervjuerna har flera av de anställda uppgett att det cirkulerade rykten en 
längre tid innan Polisens förändringsprocess kom till stånd. En större del av de 
anställda uppger också att deras spontana reaktion på förändringen utgjordes av 
oro och osäkerhet. Detta är enligt Hoag et al (2002) en vanligt förekommande 
konsekvens av bristande information. Många författare på området betonar också 
vikten av riklig information och kommunikation under en förändringsprocess, 
Angelöw (1991) är en av dessa författare. Han menar att riklig information och 
kommunikation är av betydelse främst för att motverka ryktesspridning och 
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förebygga förändringsmotstånd. Även Jacobsen et al (2002) betonar risken med för 
lite information och menar att det kan skapa rykten och skvaller för att uppväga 
denna brist. Dessa rykten kan leda till att arbetsmoralen och samarbetet mellan 
anställda försämras eller att effektiviteten i organisationen påverkas på andra sätt.  
 
Att ryktesspridning uppstod anser vi, med stöd av Angelöw och Jacobsen et al:s 
resonemang, indikerar på att informationen innan förändringsprojektet inleddes var 
bristfällig. Med mer information menar vi att mycket av den oro och osäkerhet som 
majoriteten av de anställda upplevde skulle ha kunnat undvikas. Mer information 
kan, enligt vår mening, även innebära att de anställda underrättas om att inte heller 
de på högre nivåer har kunskap om vad som kommer att hända. Vår uppfattning är 
att det hade varit bättre om de anställda hade fått reda på att deras funderingar, om 
exempelvis hur omfattande förändringen skulle bli och hur de själva skulle 
påverkas, inte kunde besvaras inledningsvis. Detta hade då kunnat övertyga de om 
att ingen information undanhölls dem. Därmed skulle ett ökat förtroende kunna 
skapas gentemot exempelvis chefer i organisationen. McLagan (2003) belyser att en 
förtroendeingivande atmosfär i organisationen är av stor vikt. Detta då anställda 
därigenom blir mer benägna att stödja förändringar och att deras inställningar till 
förändringar påverkas av hur de upplever trovärdigheten och ärligheten hos 
ledningen. 
 
Vi vill dock belysa att anledningen till att informationen upplevdes bristfällig kan 
bero på att människor i stressfyllda lägen har svårare att ta till sig information, detta 
enligt Angelöw (1991). Han benämner detta stressfenomen tunnelseende, vilket 
innebär att när känslan av stress ökar, krymper en persons uppmärksamhetsfält 
omedvetet. Angelöw understryker att det är av stor vikt att vara medveten om detta 
fenomen och menar att information kan behöva upprepas i stressfyllda situationer. 
Vi anser att risken för tunnelseende styrker vårt tidigare resonemang om vikten av 
riklig information under en förändring.    
 
Att osäkerhet ofta uppkommer i samband med stora och plötsliga förändringar är 
enligt Burgess et al ett faktum. De hävdar också att en följd av den typen av 
förändringar är uppkomsten av motstånd. Vi har, utifrån intervjuerna, kunnat dra 
slutsatsen att inget synligt motstånd i förändringsprocessen har uppstått. Detta 
grundar vi på att både deltagarna själva och delprojektledarna har uppgett att 
samtliga har arbetat aktivt i delprojektgrupperna samt att närvaron har varit väldigt 
hög. Ett visst mått av motstånd under en förändringsprocess är oundvikligt men 
kan hanteras genom öppenhet, kommunikation, delaktighet och återkoppling 
(Agocs, 1987). Att inget synligt motstånd har uppstått i Polisens förändringsprocess 
anser vi har sin grund i att dessa faktorer har beaktats vilket vi utvecklar i avsnitten 
om huvudprojektledaren samt grupparbete.  
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Det faktum att samtliga anställda även var införstådda med förändringens syfte; att 
frigöra mer resurser till den operativa verksamheten vilket kan innebära fler poliser, 
anser vi är ytterligare en förklaring till att det synliga motståndet uteblev. Bruzelius 
et al (2000) samt O´Connell (1999) betonar just betydelsen av att de anställda 
förstår förändringens syfte och bakgrund för att den ska kunna bli framgångsrik. 
Ett kriterium för att de anställda ska få förståelse för syftet är enligt dessa författare 
att förändringen innebär en förbättring för organisationen och inte enbart är en 
förändring för förändringens egen skull. Vad gäller syftet och målet med Polisens 
förändringsprojekt gagnar det inte enbart Polisväsendet, även samhället i stort 
gynnas av fler poliser. Vår uppfattning är att det är svårare att visa missnöje och 
göra motstånd mot en förändring som i slutändan gynnar en stor andel människor 
både i och utanför organisationen. Vi tror med andra ord att ytterligare en 
anledning till att det inte har uppstått något förändringsmotstånd är att det var 
relativt lätt att förstå det bakomliggande syftet samt att det kan ha varit känsligt och 
svårt att ifrågasätta förändringen. Detta utesluter dock inte att de anställda hade 
andra uppfattningar om hur pengar skulle kunna sparas i verksamheten. 
  
Vi har kunnat urskilja en skillnad vad gäller informationsmängden som de anställda 
har fått under förändringsprocessen. Jämfört med den knaphänta information de 
fick inledningsvis upplever samtliga av de anställda att de har hållits väl 
underrättade under själva förändringsarbetet. Den främsta informationskällan har 
varit fysiska möten där samtliga projektdeltagare har träffats. Deltagarna har även 
fått skriftlig information i form av utdelat material eller via mail och intranätet. Det 
är dock av stor vikt att de anställda inte utsätts för informationsöverflöd med 
anledning av att det finns en gräns för hur mycket information en person kan klara 
av att ta till sig, bearbeta och dra nytta av (Jacobsen et al, 2002). Med tanke på att 
de anställda endast har uttryckt positiva upplevelser av informationsmängden under 
förändringsarbetet tolkar vi som att de inte har utsatts för informationsöverflöd.  
 
Att merparten av informationen har förmedlats på fysiska möten anser vi, med stöd 
av Angelöw (1991) har varit en stor fördel då den inte har kunnat förvrängas på 
vägen till följd av att den har passerat flera led i organisationen. Att de anställda har 
fått merparten av informationen på möten skapade också en möjlighet för de att 
diskutera och ventilera sina åsikter om den, vilket vi anser har varit en styrka i 
förändringsprocessen. Isaacs (1993) är en av många författare som belyser hur 
viktigt det är att sammankomster ordnas för de anställda under en 
förändringsprocess där de kan diskutera förändringen.   
 
Burgess et al (2000) har studerat kommunikationens betydelse i projekt och har 
kunnat konstatera att en fungerande kommunikation är av stor betydelse för 
skapandet av engagemang i projekt. Burgess et al menar att engagemang är extra 
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viktigt i projekt på grund av den tidspress som allt som oftast råder. En fungerande 
kommunikation kan skapa engagemang och är av vikt då det kan resultera i att de 
anställda får energi och drivkraft till arbetet vilket är värdefullt vid exempelvis 
motgångar.  Burgess et al menar att tydliga budskap vad gäller exempelvis mål och 
förväntningar måste kommuniceras till deltagarna under hela projektets gång och 
tydliga kommunikationskanaler som skapar möjlighet till feedback måste finnas. 
Om ledningen i projektets inledningsfas hade upprättat sådana 
kommunikationskanaler är vår uppfattning att de hade blivit medvetna om de 
anställdas osäkerhet och oro och då kunnat stävja denna. Om kommunikationen 
hade fungerat bättre inledningsvis anser vi att det skulle ha kunnat skapa ett större 
engagemang för projektet redan på detta tidiga stadium. En vilja från ledningens 
sida att kommunicera med de anställda och informera de om projektet skulle även 
ha kunnat visa på ett engagemang från ledningens sida. Att inte bara 
projektledningen engagerar sig i ett projekts utveckling utan även högsta ledningen 
betonar Burgess et al.         
 
De anställda uppger att de överlag är nöjda med den information de har fått efter 
det att projektet kom igång. Vi har dock kunnat konstatera att de anställda som 
arbetar kvar på myndigheterna har saknat information om hur de nytillkomna 
arbetsuppgifterna ska hanteras. Detta kommer vi att utveckla under avsnittet 
myndigheternas agerande. Då vi har kunnat se att de anställda har fått den största 
delen information av huvudprojektledaren och att hon även har varit den person 
som främst har skött kommunikationen i projektet kommer vi nu att diskutera 
hennes betydelse i ett eget avsnitt.  
 

4.1.2 Huvudprojektledaren 
 

Vår uppfattning är att det hade varit fördelaktigt om projektledaren börjat sitt 
arbete i projektet på ett tidigare stadium. Detta då vi anser att det kunde ha bidragit 
till att de anställdas oro och osäkerhet som de kände i början hade kunnat minskas. 
Detta grundar vi på att de anställda har fått i princip all information av 
huvudprojektledaren vilket vi kommer att utveckla i detta avsnitt. En av 
projektledarens viktigaste roller vid förändringsarbete är också, enligt Ellström 
(2001), att finnas till hands för deltagarna och leda det dagliga förändringsarbetet. 
Hade projektledaren fått börja tidigare hade deltagarna haft en insatt person i 
projektet att vända sig till med sina tankar och funderingar. Detta hade, enligt vår 
mening, varit fördelaktigt då förändringen är relativt stor och omfattande.  
 
Briner et al (1996) menar att en av de viktigaste uppgifterna för projektledare är att 
skapa motivation och gemenskap i projektgruppen. Att skapa en känsla för 
uppgiften genom att lyfta fram de bakomliggande skälen till projektet och betona 
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dess betydelse för hela företaget eller organisationen är ett sätt att försöka skapa 
motivation på ett tidigt stadium. Detta är något vi anser att projektledaren har 
lyckats med. Hon inledde sitt arbete med att genomföra informationsträffar med de 
anställda som skulle komma att delta i projektet. Informationen handlade främst 
om hur de anställda skulle komma att arbeta i de olika delprojekten och vad syftet 
med dessa delprojekt var. Vi har också kunnat se att samtliga anställda uppger att 
de varit positivt inställda till förändringsarbetet när arbetet med delprojekten 
började. De hade då fått en tid på sig att smälta informationen då semestrarna inföll 
mellan informationsträffarna och projektstarten med delprojekten. Vår uppfattning 
är att detta har varit en bidragande faktor till att de anställda hade en positiv 
inställning när arbetet inleddes. Vikten av att ge de anställda tid och möjlighet att 
reflektera över förändringen betonas av Bruzelius et al (2000) som menar att det 
vanligtvis tar en viss tid innan en så kallad förändringsbenägenhet kan skapas.  
 
Vi har dock kunnat se att förberedande informationsmöten enbart för 
delprojektledarna hade varit önskvärt. Detta då de har uttryckt att de upplevde en 
osäkerhet inför sin roll och uppgift i samband med projektstarten. Om 
delprojektledarna hade fått detta klart för sig tidigare hade de med största 
sannolikhet också kunnat reducera den osäkerhet över uppgiften som präglade 
grupperna inledningsvis. Vår uppfattning är dock att det faktum att deltagarna, som 
vi nämnt ovan, hade en positiv inställning när arbetet inleddes bidrog till att de fick 
lättare att hantera denna osäkerhet. 
 
Projektledaren har under höstens gång även haft kontinuerliga stormöten med 
deltagarna, dels för att stämma av arbetet i de olika delprojekten, dels förmedla 
information från exempelvis referens- och styrgrupp. Jacobsen et al (2002) 
poängterar vikten av att företag och organisationer genomför regelbundna möten 
där de anställda kan diskutera gemensamma problem och utbyta information. 
Genom dessa möten menar författarna att kommunikationen i organisationen kan 
förbättras. Även Ellström (2001) diskuterar betydelsen av möten men gör det 
utifrån ett projektsammanhang. Han är av den åsikten att vid projekt bör 
regelbundna projektmöten hållas i syfte att lyfta upp praktiska problem i 
förändringsarbetet till ytan och anser liksom Yukl (2002) att dessa möten även ska 
fungera som forum för diskussion. De anställda upplever också att 
kommunikationen har fungerat mycket bra sedan projektledaren kom in i bilden 
och samlade deltagarna till möten. Vi drar slutsatsen att det var först i maj 2004 i 
och med att projektledaren började som de anställda fick en tydlig bild av att 
förändringen skulle resultera i bildandet av ett servicecenter. Innan dess hade flera 
av de anställda fått uppfattningen att förändringen endast skulle bli en smärre 
justering av verksamheten i syfte att arbeta så lika som möjligt. Detta för att försöka 
effektivisera verksamheten. Att förändringen var en rationaliseringsåtgärd hade de 
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anställda förstått under en längre tid men inte att det skulle resultera i just ett 
servicecenter.  
 
Vi tycker oss kunna urskilja att mötena har givit deltagarna ett helhetsperspektiv på 
förändringsarbetet. Detta då de informerades om hur arbetet i de olika delprojekten 
fortlöpte och hur de olika bidrog till projektets helhet. Vi är med andra ord av den 
åsikten att detta helhetsperspektiv har gett de anställda en större förståelse för 
arbetet i de olika delprojekten. Detta kan i sin tur få till följd att det är lättare att få 
alla deltagare att förstå att det är viktigt att de arbetar mot samma mål och att allas 
insatser är av vikt. Kreiner et al (2004) är av den åsikten att ett tydligt projektmål 
kan skapa en stark identitet då deltagarna gemensamt arbetar mot ett mål. En sådan 
identitet skulle också kunna vara en av anledningarna till att de anställda inte gjorde 
motstånd till förändringen vilket med stöd av Burgess et al (2000) skulle ha kunnat 
bli fallet på grund av förändringens karaktär samt Angelövs (1991) resonemang om 
att bristande information kan leda till förändringsmotstånd.  
 
Att projektledaren delade in projektet i delprojekt anser vi var ett val som föll sig 
naturligt. Detta då projektledaren hade tidigare erfarenhet av att vara projektledare 
och att arbeta med delprojekt men även det faktum att det sannolikt hade inneburit 
problem att genomföra allt arbete inom ramen för endast en projektgrupp. Ett stort 
problem som säkerligen hade uppstått är tidsbrist i och med att en grupp ska 
genomföra allt arbete. Delprojekt är därför att föredra vid projekt med relativt kort 
tidsram. Wenell (2001) är en författare som lyfter fram att en fördel med just 
delprojekt är att totaltiden i ett projekt kan hållas nere genom att skapa delprojekt 
som har olika ansvarsområden och aktiviteter. Han betonar dock att parallellarbete 
genom delprojekt kan innebära vissa problem. Ett problem är att det kan vara svårt 
att samordna de olika aktiviteterna vilket kan bli ett stort problem om vissa delar är 
beroende av varandra för att arbetet ska kunna fortlöpa.  
 
Vår uppfattning är att samordningen mellan delprojekten har fungerat 
tillfredsställande, mycket tack vare de gemensamma mötena. Vi har även förstått att 
projektledaren har fungerat som en länk mellan de olika delprojekten. Detta då hon 
har varit den person som ständigt har funnits till hands för att ta hand om 
uppkomna problem i och mellan de olika delprojekten. Det faktum att Polisen inte 
har genomfört någon liknande förändring tidigare har lett till att de har fått lov att 
prova sig fram under projektets gång då de inte har haft någon slags kunskapsbank 
att hämta ur. 
 
Förutom att ta hand om uppkomna problem så har projektledaren även gett 
grupperna kontinuerlig feedback på deras arbete. Det var främst delprojektledarna 
som hade kontakt med projektledaren i frågor som gällde arbetet i delprojekten. 
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Samtliga delprojektledare uppger att projektledaren har varit ett stort stöd under 
arbetets gång. Holmberg et al (1996) betonar också vikten av att projektledaren ger 
återkoppling och feedback på utfört arbetet. Även Bakka et al (1999) menar att 
möjligheten till feedback är av stor vikt och menar att det är en fördel då 
kommunikationen sker öga mot öga, så kallad informell kommunikation. De menar 
då att omedelbar feedback kan uppnås på det som kommuniceras. Detta minskar 
risken för att missförstånd ska uppstå på grund av att budskapet inte når fram eller 
förvrängs på vägen. Ett budskap utsätts, enligt Bakka et al, nämligen för en mängd 
olika störningar på sin väg från sändaren till mottagaren men finns möjlighet till 
feedback kan sändaren rätta till eventuella missförstånd och oklarheter.  
 
Vi har kunnat se att projektledarens feedback har kompletterat den skriftliga 
information som deltagarna fått. Skriftlig information benämner Bakka et al (1999) 
formell kommunikation. Jacobsen et al (2002) är också av den åsikten att informell 
och formell kommunikation kan ses som komplement till varandra. Vi anser att det 
har varit en stor fördel för de anställda att de har fått denna feedback på sitt arbete. 
Anledningen till detta är att de fått bekräftelse på att de varit på rätt spår i sitt 
arbete i delprojekten och fungerat som vägledning då de inte har hittat rätt spår. I 
slutändan tror vi att projektledarens feedback har gett deltagarna ökat 
självförtroende i deras arbete och kraft till att slutföra uppgiften. Angelöw (1991) 
menar att uppskattning och erkännande, som kan förmedlas genom feedback, 
hjälper till att stärka en människas självförtroende, vilken även i sin tur återverkar 
på individens självkänsla. Ett företag bör försöka stärka medarbetarnas 
självförtroende för det kan nämligen ge ökad kreativitet och förstärkt 
handlingskraft, ökad glädje och förmåga att uträtta mer med mindre ansträngning 
vilket i sin tur kan ge förbättring av arbetsutförande och effektivitet.  
 
Jämfört med de som arbetar ute på myndigheterna har de anställda på 
servicecentret kunnat få daglig feedback av projektledaren då även hon var placerad 
på servicecentret. Detta anser de anställda på servicecentret har varit en stor fördel 
då de har kunnat få direkta och snabba svar om de har haft frågor. Projektledarens 
vilja att ge feedback till deltagarna anser vi är tecken på ett engagemang för 
projektet. Vår uppfattning är att hennes engagemang grundade sig till stor del i att 
hon har haft stor frihet i sin roll som huvudprojektledare. Briner et al (1996) 
betonar också att det är av stor vikt att projektledaren är entusiastisk inför 
uppgiften och visar detta för projektets deltagare. Detta är något som vi anser 
stämmer väl in på projektledarens agerande. Ett annat tecken på engagemang som 
Briner et al tar upp är om projektledaren ständigt söker efter bättre eller snabbare 
arbetsmetoder. Även detta anser vi stämmer in på projektledaren då hon har visat 
en flexibilitet och vilja till att hitta lämpliga arbetssätt. Ett exempel på detta är att 
huvudprojektledaren vid några tillfällen sköt på de uppsatta delmålen. Ett annat 
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exempel är att hon i samråd med delprojektledaren för delprojektet processer tog 
initiativ till att dela gruppen i två delar; den ena ansvarig för personalfrågor och den 
andra för ekonomifrågor. Denna uppdelning innebar enligt samtliga deltagare i 
delprojektet att arbetet underlättades. Eftersom förändringsarbetet till största del 
skedde i delprojektgrupper tänkte vi nu gå över till att diskutera grupparbete.   
 

4.1.3 Grupparbete 
 
För flertalet av de anställda var projektformen ett nytt arbetssätt. Många hade inte 
heller tidigare arbetat ihop med kollegor från andra myndigheter. Att 
förändringsarbetet medförde flera nya inslag såg dock majoriteten som en utmaning 
och som vi tidigare nämnt rådde en positiv inställning bland de anställda när arbetet 
i delprojektgrupperna inleddes. Vi har också kunnat konstatera att deltagarna har 
inspirerats av varandra och att den positiva attityden har spridits i grupperna. 
Anledningen till detta anser vi är en bakomliggande beundran gentemot de 
personer som deltog med en positiv inställning trots att deras framtid inom 
Polisväsendet var oviss.  
 
Den positiva anda som beskrivits ovan kvarstod trots tidsbrist och uppdykande 
problem under hela förändringsarbetet och de anställda har upplevt arbetet i 
grupperna som väldigt stimulerande och motiverande. Med tanke på deras 
ansträngningar och vilja för att få arbetet i delprojekten att fungera parallellt med 
det ordinarie arbetet anser vi att deltagarna har, utifrån Viks (2001) definition, 
uppvisat ett organisationsengagemang. Han anser att ”organisationsengagemang är 
ett psykiskt tillstånd hos individen som innebär en benägenhet hos denne att forma 
organisationsgynnsamma attityder och utföra handlingar och beteenden för 
organisationens bästa” (Vik, 2001, s. 48). Att de uppvisade ett sådant engagemang 
anser vi styrks av Van Dyne et al (1994) som anser att engagemang kan yttras i 
form av deltagande. Med detta menar han att de anställda intresserar sig för 
verksamheten genom att exempelvis aktivt delta på möten och hålla sig 
informerade om vad som händer i organisationen. Detta engagemang hos 
deltagarna anser vi till största del bottnar i deras lojalitet gentemot kollegor i den 
operativa verksamheten samt i att arbetet i delprojekten innebar variation, 
utmaningar och sociala kontakter för de anställda 
 
Att människor har behov av utmaningar, social samvaro och självförverkligande 
belyser gurun inom behovsteorin, Maslow (1954). Hans teori bygger på att 
människan har grundläggande behov och först när de är tillfredställda kan mer 
avancerade behov, som de vi nyss nämnde, uppkomma. Att de anställda har 
upplevt arbetet i delprojekten som stimulerande anser vi har sin förklaring i att de 
har ett behov av utmaningar i sitt arbete. Detta i kombination med att flertalet har 
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arbetat under väldigt lång tid av sitt yrkesliv med samma typ av arbetsuppgifter 
anser vi förstärker denna förklaring. 
 
Människors sociala behov är något som även Granér (1994) och Rubenowitz 
(2004) betonar och menar att dessa kan till olika grad tillgodoses genom att arbeta 
tillsammans med andra i grupp. För att en personalgrupp ska fungera och kunna 
arbeta effektivt tillsammans poängterar Granér att det är en förutsättning att de 
sociala behoven tillgodoses i gruppen, det vill säga behovet av att vara accepterad i 
en gemenskap, att vara respekterad utifrån sin personlighet samt behovet av att 
känna närhet. Samtliga deltagare uppger att klimatet i delprojekten har varit lättsamt 
och samtliga upplever att de har kunnat framföra sina åsikter. Klimatet i gruppen är 
av stor betydelse och för att skapa en gemenskap måste ofta en ”vi-känsla” finnas 
(Hansson et al, 1991) I de fall meningsskiljaktigheter har uppstått har deltagarna 
kunnat diskutera sig fram till en lösning. Det faktum att deltagarna kände till 
varandra sedan tidigare och att de dessutom har arbetat en längre tid med sina 
arbetsuppgifter anser de har bidragit till att de kunde diskutera öppet med varandra. 
Vi anser att deltagarnas upplevelser tyder på att de känt sig accepterade och 
respekterade i sina grupper och att grupperna även har präglats av närhet, mycket 
tack vare gruppernas storlek. Som vi nämnt ovan menar Granér att dessa faktorer 
är en förutsättning för att deltagarnas sociala behov ska kunna tillgodoses i 
gruppen.  
 
Att de anställda har upplevt en stor delaktighet i förändringsarbetet råder det, enligt 
vår uppfattning, inga tvivel om. Att delaktighet är en viktig faktor i 
förändringsarbete poängterar ett flertal forskare. Ellström (2001) och Kotter (1995) 
är två av dessa. För oss är det svårt att avgöra i hur stor grad de anställda har 
påverkat det slutliga resultatet men enligt Kirkpatrick (1985) är inte detta det 
viktigaste. Utan menar istället att det viktigaste är att de anställda känner sig 
delaktiga och att ledningen åtminstone beaktar deras idéer i beslutsfattandet. En 
problematik som dock finns med delaktighet är att ju fler personer som berörs av 
förändringen desto svårare är det att låta alla vara lika delaktiga (Dilschmann et al, 
2000). För att lösa detta problem föreslås att ett flertal mindre grupper organiseras 
där varje grupp har ett visst handlingsutrymme att påverka. De olika 
delprojektgrupperna anser vi är ett exempel på en sådan organisering och som vi 
tidigare har kunnat konstatera har detta arbetssätt uppskattats av de anställda då de 
har känt sig delaktiga och engagerade. 
 
Enligt Cappeli (2000) är arbete i grupp ett sätt för företag och organisationer att 
skapa engagerade medarbetare. Även arbete i projekt kan enligt Cappeli skapa 
engagemang. Genom att arbeta i projekt får de anställda kontroll över en viss del av 
arbetet vilket får till följd att de ofta känner ett större ansvar för att arbetet ska 
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utföras på ett bra sätt – de blir engagerade i större utsträckning. Att engagemang 
kan skapas av grupparbete är, enligt Cappeli, en följd av att arbetssättet innebär att 
det blir lättare för individerna att utveckla en relation till varandra. Grupparbete kan 
också skapa en press på individen att göra bra ifrån sig då denne inte vill svika 
resten av gruppen. Inom ramen för Polisens förändringsprojekt fick de anställda 
både möjlighet att arbeta i projekt samt i grupp vilket, vi tidigare nämnt, har skapat 
engagemang hos de anställda. Trots att arbetet stundtals upplevdes som 
ansträngande för de anställda var det ingen som gav upp och lämnade projektet. 
Detta menar vi beror mycket på att grupparbetet innebar ett åtagande gentemot 
varandra som ingen av deltagarna ville svika. 
 
Att arbetet i delprojekten fungerade så pass bra som det gjorde trots att deltagarna 
inte var vana vid arbetssättet anser vi kan grunda sig i att grupperna var att betrakta 
som vad Weick et al (1993) benämner, outvecklade. De menar att en outvecklad 
grupp är en grupp som inte har hunnit utveckla gemensamma föreställningar och 
värderingar eller en gemensam kunskapsbas och de är även mindre socialt 
sammankopplade jämfört med andra grupper. Med tanke på att arbetet i 
delprojekten pågick under relativt kort tid, fem månader, och att de inte träffades 
mer än cirka tio gånger anser vi resulterade i att det inte fanns tid till att utveckla 
gemensamma föreställningar och värderingar. Vi anser inte heller att utvecklandet 
av sådana föreställningar och värderingar var nödvändigt för att arbetet i grupperna 
skulle fungera. Att arbetet ändock fungerade anser vi beror på att deltagarna inom 
grupperna var tvungna att samarbeta för att det skulle vara möjligt att lösa 
uppgiften på den tid som var utsatt.  
 
Weick et al betonar också att en förutsättning för att outvecklade grupper ska 
kunna vara effektiva är att det finns ett gemensamt mål för gruppen och att 
medlemmarna känner ett gemensamt ansvar för att uppgiften ska lösas. Vi har 
tidigare diskuterat att de anställda kände ett ansvar för att säkerställa servicenivån 
gentemot kollegor i den operativa verksamheten vilket vi anser tyder på att de hade 
ett gemensamt mål. Vi anser även att ett gemensamt ansvar för uppgiften uppstod i 
och med att grupparbetet skapade en press på deltagarna och att de därför inte ville 
svika gruppen. Detta grundar vi på Cappelis (2000) resonemang om hur 
grupparbete kan skapa engagemang som vi nämnt ovan.   
 
En av styrkorna med outvecklade grupper är att deltagarna i större utsträckning 
tillåts vara olika vilket resulterar i att gruppen blir heterogen (Weick et al, 1993). En 
av anledningarna till att företag och organisationer väljer att skapa projektgrupper 
är just att anställda med olika erfarenheter och bakgrunder ska komplettera 
varandra i arbetet (Andersen et al, 1994). I Polisens förändringsprocess har ett syfte 
med delprojektarbetet också varit att försöka tillvara ta den kunskap som anställda 
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på olika myndigheter besitter. Eisenhardt menar att heterogena grupper, det vill 
säga att dess medlemmar skiljer sig åt exempelvis vad gäller kön, ålder och 
funktionell bakgrund har större möjligheter att utveckla en förmåga att fatta 
effektiva beslut. I detta begrepp lägger hon snabba beslut, beslut som stöds av 
många samt hög kvalitet hos besluten. Vi är av den uppfattningen att 
delprojektgrupperna kan betraktas som heterogena grupper. Detta med anledning 
av att deltagarna skiljer sig åt i ålder, yrkesmässig erfarenhet och det faktum att de 
kommer från olika myndigheter. Vår åsikt är att detta borde ha skapat möjligheter 
till ett effektivt beslutsfattande i grupperna. Enligt delprojektledarna kunde dock 
diskussionerna varit mer dynamiska något som Eisenhardt menar bidrar till att 
beslutsfattandet blir mer effektivt. Hon menar att det är av stor vikt att försöka 
skapa ett öppet och lättsamt klimat i en grupp då detta stimulerar till uppriktiga 
diskussioner där medlemmarna vågar stå för sina åsikter. Delprojektledarna uppger 
visserligen att klimatet i grupperna har varit öppet och lättsamt men att 
diskussionerna hade kunnat vara ännu intensivare.  
 
Trots att de anställda kände till varandra sedan tidigare och det faktum att de har 
omfattande kunskaper inom sitt yrkesområde skapades inte det dynamiska klimat i 
grupperna som vi anser hade varit fördelaktigt. Att det hade varit fördelaktigt 
grundar vi på Eisenhardts resonemang om att dynamiska diskussioner kan bidra till 
att gruppen lyckas ta fram ett antal olika alternativ och på så sätt stimulera 
konflikter. Eisenhardt menar att konflikter är önskvärda då de stimulerar till 
innovativt tänkande och kan skapa en så gott som heltäckande bild av flera 
alternativ och dess konsekvenser. Vår uppfattning är att anledningen till att 
diskussionerna inte blev så dynamiska är att de anställda var ovana med att arbeta 
på det här sättet. En annan anledning skulle kunna vara att de ville undvika att 
trampa någon på tårna och därför valde att hålla en lägre profil i diskussionerna.  
 
Inför kommande förändringsarbeten är vi av den åsikten att det redan inledningsvis 
bör poängteras att förändringens resultat kan gynnas av dynamiska diskussioner där 
skilda uppfattningar och åsikter ställs mot varandra. Vad gäller det specifika 
projektet är vi av den uppfattningen att det hade varit fördelaktigt om 
delprojektledarna inte hade behövt ha rollen som sekreterare under och mellan 
mötena. Detta då det hade ökat deras möjlighet till att sporra diskussionen och lyfta 
fram avvikande åsikter. Vi anser att dynamiska diskussioner hade kunnat påverka 
resultatet genom att det sannolikt hade krävts mindre justeringar efter avslutat 
arbete i delprojektgrupperna. Anledningen är att diskussionerna hade kunnat lyfta 
fram värdefulla synpunkter och idéer som hade varit av betydelse att ta hänsyn till 
tidigare under förändringsprocessen. Vi är medvetna om att djupare diskussioner 
kan kräva mer tid men i gengäld kan ett mer genomarbetat resultat uppnås. Vikten 
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av att avsätta tid till förändringsprocessen kommer vi härnäst att diskutera i 
nedanstående avsnitt. 
 

4.1.4 Tidsaspekt/Reflektion 
 
Samtliga av de anställda uppger att de anser att förändringsprocessen inte har fått 
tillräckligt med tid vilket Jacobsen et al (2002) uppger är en vanlig åsikt vid 
förändringsarbete. Att denna åsikt är vanlig beror, enligt Jacobsen et al, på att de 
anställda ofta har mycket övrigt arbete som upptar deras tid. Granér (1994) betonar 
vikten av tid vid organisationsförändringar och menar att om en förändringsprocess 
inte ges tillräckligt med tid är risken stor för att den misslyckas. Även Glatter (2003) 
poängterar att ledningen måste avsätta tillräckligt med tid för genomförandet av 
förändringen men menar samtidigt att allt för mycket tid inte bör avsättas till detta.  
 
Det faktum att ett nytt ekonomisystem infördes på samtliga myndigheter samt att 
övriga datasystem krånglade ledde till att det gick åt mycket tid. Att de anställda inte 
heller fick den avlastning, i form av att gå ner i tid, som de hade lovats från början 
anser vi även bidrog till att de upplevde situationen som pressande. Detta innebar 
således att de arbetade mer än heltid och vi anser därför att det ter sig rätt naturligt 
att de upplevde situationen så som de gjorde. Av intervjuerna har vi också förstått 
att de anställda upplever parallellarbetet som förändringsprocessens största nackdel. 
Det skulle dock kunna vara så att om inte de ovanstående problemen hade uppstått 
så hade de anställda upplevt tiden som tillräcklig. Till skillnad från krånglet med 
datasystemen, som är svåra att förutse och värja sig mot, anser vi att det hade varit 
mer fördelaktigt för förändringsarbetet om det nya ekonomisystemet hade införts 
innan förändringen påbörjades. En viktig lärdom från framgångsrika 
förändringsprocesser är, enligt Kotter (1995), att ledningen har med i beräkningen 
att förändring tar tid och att det inte går att stressa igenom den. Med stöd av Kotter 
anser vi att ledningen borde ha övervägt en förlängning av projekttiden till följd av 
de problem som uppstod. 
 
Dilschmann et al (2000) understryker också att om förändringen ska präglas av 
delaktighet måste ”delaktighetstid” räknas in i planerna då delaktighet kräver tid; tid 
för information, möten, samtal, för att utveckla förståelse och idéer, för att bli 
överens och så vidare. Vi anser att den tidspress som uppstod delvis var ett resultat 
av att ledningen inte räknade med att de anställdas delaktighet skulle kräva så 
mycket tid i anspråk som det gjorde. Som vi tidigare nämnt fanns även ett antal 
andra faktorer som bidrog till att tidspressen uppstod. 
 
Att de anställda var så pass pressade tidsmässigt fick till följd att de inte, mellan 
deras möten, hade tid att reflektera i så hög grad över vad de hade diskuterat 
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tidigare. De anställda har uppgett under intervjuerna att de skulle velat ha mer tid 
för reflektion vilket Ellström (1996) menar är av stor vikt för att ett djupare lärande 
ska ske samt för en förbättrad problemlösningsförmåga. Om tid inte ges i den 
utsträckning som är nödvändigt är risken stor för att luften går ur de anställda med 
en förlorad motivation som följd. Vi har dock inte kunnat urskilja en förlorad 
motivation hos de anställda till följd av tidsbristen. Tidspressen uppstod delvis till 
följd av faktorer under ledningens kontroll och vi kommer i det nästföljande att 
diskutera deras agerande under förändringsprocessen. 
 

4.1.5 Ledningens12 agerande 
 
Under intervjuerna har det framkommit att det finns en uppfattning bland de 
anställda att ledningens agerande kan ifrågasättas på vissa punkter. Exempelvis 
upplever några av de anställda att stödet och uppskattningen från ledningens sida 
har varit bristfälligt. Detta främst i form av att uppmärksamheten har riktats mot 
servicecentret och inte i så stor utsträckning mot de nya och kvarvarande 
arbetsuppgifterna ute på myndigheterna. De anställda som arbetar kvar ute på 
myndigheterna hade velat ha mer stöd i form av riktlinjer och ansvarsfördelning för 
deras arbetsuppgifter. Hickson (2003) menar att det främst är faktorer under själva 
implementeringen snarare än under beslutsfattandet som är förklaringen till att så 
många företag misslyckas med att uppnå sina mål. Vidare menar Hickson att det 
generellt är element under ledningens kontroll som bidrar till misslyckanden snarare 
än faktorer från omgivningen. Han menar med andra ord att ledningens agerande 
under själva implementeringen har en betydande påverkan på resultatet. Vi är 
beredda att tro att om inte huvudprojektledaren hade uppvisat ett sådant 
engagemang för projektet som hon gjorde så hade risken varit stor att de anställda 
inte hade orkat genomföra arbetet och utan de anställda hade det, enligt vår 
mening, varit svårt att få ett fungerande servicecenter. Målet hade med andra ord 
säkerligen inte nåtts.  
 
Vi har även kunnat urskilja en uppfattning bland de anställda om att de hade velat 
ha mer stöd i samband med deras övergång till servicecentret. Detta då vi kan dra 
slutsatsen att ett glapp verkar ha uppstått vid övergången i form av ett otydligt 
arbetsgivaransvar. Vi anser att det hade varit fördelaktigt om de anställda hade fått 
byta arbetsgivare direkt när de började arbeta på servicecentret. Som det var nu 
hade de anställda kvar sin förra arbetsgivare under hela förändringsarbetet trots att 
de arbetade på servicecentret under hela denna period. Att ett tydligt 
arbetsgivaransvar saknas anser vi kan öka risken för att de anställdas behov av stöd 
förbises då ansvaret lätt faller mellan stolarna.  

                                                 
12 Se definition 1.4 
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Yukl (2002) för ett resonemang om ledningens ansvar vid förändringsarbete och 
menar att ledningen måste kunna hantera den emotionella turbulens som kan 
uppstå hos anställda när det gamla och invanda frångås och menar att detta är en av 
ledningens huvuduppgifter. Detta tolkar vi som att ledningen måste vara beredd att 
stötta de anställda och ta hänsyn till deras behov av stöd under en 
förändringsprocess. Vår åsikt är den att det bristande stödet, både vad gäller 
hanteringen av de nya och kvarvarande arbetsuppgifterna på myndigheterna och i 
samband med det otydliga arbetsgivaransvaret, har påverkat de anställdas 
upplevelser av förändringen på ett negativt sätt. Vikten av ett tålmodigt och 
kontinuerligt stöd från ledningen under hela förändringsprocessen poängteras även 
av O´Connell (1999). Pettigrew (1987) understryker att stöd från ledningen 
dessutom är en förutsättning för ett framgångsrikt förändringsarbete. 
 
Ytterligare ett agerande från ledningens sida som upplevts negativt är bristen på 
uppskattning för att de deltagit i projektet. Som vi tidigare nämnt upplevde de 
anställda att det var påfrestande att både delta i projektet och samtidigt arbeta full 
tid på sin vanliga tjänst. Grönroos (2000) påpekar också betydelsen av att de 
anställda känner att de belönas och uppmärksammas av organisationen när det gör 
ett bra arbete. Det ska löna sig för de anställda att ”bemöda sig”. Grönroos menar 
vidare att det är viktigt att företagsledningen motiverar och uppmuntrar de 
anställda i deras arbete. Med stöd av Grönroos anser vi att ledningen borde ha 
försökt få de anställda att känna att deras arbetsinsats var värdefull och 
uppskattades. Även om inte budgeten tillät lönepåslag skulle de ha haft råd att ge 
uppskattning i form av visat intresse och en klapp på axeln. Att ledningen är ytterst 
ansvarig för att de anställda ska känna sig erkända och uppskattade understryker 
Gostick (2004). Han menar vidare att erkännande och uppskattning är ett enkelt 
sätt att öka engagemanget i en organisation.  
 
Även den berömda Hawthornestudien, som bidrog till att Human Relation-skolan 
fick ett uppsving, visade att de anställda blev mer produktiva då de fick 
uppmärksamhet. Enligt Eysenck (2000) kunde det i studien konstateras att de 
anställda, trots att deras fysiska arbetsbetingelser försämrades i form av exempelvis 
mindre ljus och längre arbetstid, blev mer produktiva. Detta förklarades av att de 
anställda uppskattade att ledningen intresserade sig för dem och deras 
arbetssituation. Vi anser att detta visar på vikten av att ledningen intresserar sig för 
sin personal. Vi är dock av den uppfattningen att dagens arbetskraft inte skulle bli 
mer produktiv om deras fysiska arbetsmiljö försämrades. Detta på grund av att 
arbetstagare av idag ställer ökade krav på sin arbetssituation och uppmärksamhet 
från ledningen har blivit allt vanligare i form av exempelvis utvecklingssamtal. Vad 
gäller de anställda på Polisen har vi tidigare konstaterat att deras arbetsinsats skulle 
ha kunnat uppmärksammas mer av ledningen. Enligt vår åsikt skulle detta ha 
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kunnat bidra till ökad motivation och energi hos de anställda vilket i sin tur skulle 
ha kunnat resultera i att de hade blivit mer produktiva. Med detta menar vi, att om 
de hade känt ett stöd, så skulle förutsättningarna ökat för att kunna fokusera på det 
som gjordes för stunden. En sådan fokusering anser vi skulle ha kunnat resultera i 
mer dynamiska och konstruktiva diskussioner i delprojektgrupperna, något som 
delprojektledarna stundtals saknade. Detta har vi tidigare diskuterat i avsnittet 4.1.3 
om grupparbete.  
 
De anställdas möjligheter till att fokusera på det de gjorde för stunden anser vi även 
hade ökat om de hade fått avlastning i sitt ordinarie arbete. Vi har tidigare nämnt 
att de inte fick den avlastning som de hade lovats från början. Angelöw (1991) 
skriver att bristfällig och felaktig information kan utgöra ett hinder för ett 
framgångsrikt förändringsarbete. Vår uppfattning är att detta löfte skapade falska 
förhoppningar hos de anställda men att de innerst inne förstod att de inte skulle få 
denna möjlighet. Vi tror att anledningen till att de inte trodde på löftet är att de 
flesta har lång erfarenhet inom organisationen och vet hur det brukar fungera. Att, 
från ledningens sida, gå ut med ett löfte som inte kan infrias, anser vi är ett 
beklagligt agerande och kan komma att leda till att förtroendet för ledningen 
skadas. Vi har tidigare nämnt att ett flertal forskare påpekar att de anställda måste 
ha ett förtroende för ledningen om ett förändringsarbete ska kunna bli 
framgångsrikt. 
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Del 2 
 

4.2 Sammanställning av de anställdas upplevelser av 
förändringsprocessen 

 
Utifrån de anställdas upplevelser har vi kunnat konstatera att de centrala aspekterna 
har upplevts både positivt och negativt. I följande avsnitt kommer vi att, utifrån 
ovanstående avsnitt, sammanställa och redogöra för de negativa och positiva 
upplevelserna av förändringsprocessen. Vi inleder avsnittet med att diskutera de 
negativa upplevelserna för att sedan gå över till de positiva. Efter denna 
sammanställning ämnar vi förklara de anställdas negativa respektive positiva 
upplevelser av förändringsprocessen. Sist i avsnittet följer en avslutande reflektion.  
 

4.2.1 Negativa upplevelser av förändringsprocessen 
 
Beträffande aspekten information/kommunikation & förståelse har vi kunnat konstatera 
att den bristande information som de anställda fick i förändringsprocessens 
inledningsfas, har upplevts negativt. Detta då det har skapat oro och osäkerhet över 
exempelvis deras framtidsutsikter inom Polisväsendet. Den bristande information 
de anställda fick resulterade i att deras första tankar om förändringen präglades av 
oro och osäkerhet.  
 
Vad gäller aspekten grupparbete finns det en uppfattning hos delprojektledarna att 
det hade varit fördelaktigt om de inte hade behövts axla rollen som sekreterare. Det 
föll sig dock naturligt att de intog denna roll men upplevde stundtals en viss stress i 
och med detta. Även en känsla av splittring mellan deras roll som sekreterare och 
ledare för gruppen har kunnat urskiljas bland delprojektledarna. Då de flesta av de 
anställda inte hade arbetat på det här sättet tidigare upplevde många att arbetet i 
delprojekten var diffust till en början.    
 
Gällande tidsaspekt/reflektion anser samtliga av de anställda att parallellarbetet var 
förändringsprocessens största nackdel. Detta då det innebar en känsla av splittring 
mellan projektarbetet och deras ordinarie arbete och en ständig känsla av tidspress. 
Denna tidspress fick också till följd att de, mellan deras träffar i delprojekten, inte 
hade tid att reflektera i så hög grad. Även det faktum att stora problem uppstod i 
samband med det nya ekonomisystemet samt att övriga datasystem krånglade under 
hösten bidrog till att tidspressen ökade för de anställda. Att de anställda inte heller 
fick den avlastning som de från början hade lovats medförde också att tidspressen 
blev stor. 
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Ledningens agerande har i vissa avseenden upplevts negativt av de anställda. De anser 
exempelvis att en alltför stor uppmärksamhet har riktats mot centret och inte i så 
stor utsträckning mot de olika myndigheterna. Det finns också en uppfattning 
bland de anställda som arbetar kvar på myndigheterna att de skulle velat ha mer 
stöd, dels i form av riktlinjer och ansvarsfördelning för deras nya och kvarvarande 
arbetsuppgifter, dels mer uppskattning för deras deltagande i projektet. Även det 
otydliga arbetsgivaransvaret i samband med de anställdas övergång till centret har 
upplevt negativt av ett antal anställda. De uppger att de under en tid hade svårt att 
veta var de hörde hemma och vem som hade ansvar för dem. 
 

4.2.2 Positiva upplevelser av förändringsprocessen 
 
Till skillnad från den knaphänta information de anställda anser sig ha fått 
inledningsvis upplever de att deras information/kommunikation & förståelse under 
resterande del av förändringsprocessen har varit tillfredsställande. Att de har fått 
information på en rad olika sätt så som på fysiska möten, utdelat material samt via 
mail och på intranätet upplever de anställda som mycket positivt. 
 
Något som också har upplevts positivt av de anställda är huvudprojektledarens 
agerande under förändringsprocessen. De uppger att kommunikationen i projektet 
har fungerat utomordentligt bra tack vare huvudprojektledaren. De anställda har 
exempelvis kunnat få kontinuerlig feedback på sitt arbete i delprojekten, både direkt 
av huvudprojektledaren men även av styr- och referensgrupp via henne. Den goda 
kommunikationen har också givit de anställda god insikt i de andra delprojekten. 
Huvudprojektledaren har också upplevts som entusiastisk och flexibel, detta då hon 
exempelvis har arbetat för att driva projektet framåt men samtidigt varit flexibel 
och realistisk vad gäller i förväg bestämda delmål och arbetssätt. 
 
Att förändringsarbetet innebar grupparbete var något som upplevdes positivt av 
samtliga anställda En anledning till detta är, enligt de anställda, att det var 
stimulerande och roligt att arbeta ihop med kollegor från andra myndigheter. De 
upplevde även grupparbetet som en stor möjlighet till att lära känna dessa kollegor 
och därigenom vidga sitt kontaktnät i organisationen. I och med att de anställda 
skulle arbeta gentemot varandra framöver ansåg de att det var extra fördelaktigt att 
de fick lära känna varandra. När arbetet i delprojekten hade pågått en tid 
uppskattade de anställda att arbetet präglades av stor frihet. Samtliga anställda anser 
också att diskussionerna i delprojektgrupperna bidrog till det slutliga resultatet och 
upplevde därför att deras delaktighet var stor, vilket uppskattades av de anställda.  
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4.2.3 Förklaring till de anställdas negativa respektive positiva upplevelser av 
förändringsprocessen 

 
Vi anser att en stor del av de anställdas upplevelser kan förklaras utifrån den 
specifika kontext som de normalt arbetar i. Som vi nämnde i inledningen till denna 
uppsats är den offentliga sektorn känd för sina byråkratiska regler och tungrodda 
arbetssätt. Med detta menar vi att Polisväsendet är att betrakta som en organisation 
med byråkratiska inslag, vilket även Wolvén (2000) instämmer i. Utifrån 
intervjuerna med de anställda har vi även kunnat urskilja vissa byråkratiska inslag 
hos Polisväsendet. Några av dessa kontextbundna inslag kommer vi i det följande 
att behandla. Vi vill således understryka att även denna del av analysen har sin 
utgångspunkt i de anställdas upplevelser.  
 
Vi har kunnat se att aspekten information/kommunikation & förståelse både har 
upplevts negativt och positivt av de anställda. Förklaringen till att de anställda, efter 
att huvudprojektledaren kom in i bilden, har upplevt mängden information som 
mycket god anser vi grundar sig i de anställdas påpekande om att de inte är vana vid 
att bli underrättade på det här sättet. Enligt Wolvén (2000) är också ett kännetecken 
för byråkratier att endast någon/några högt upp i hierarkin ser helheten och hur 
olika arbetsuppgifter hänger samman. Att de anställda upplevde mängden 
information som positiv under förändringsarbetet anser vi således grundar sig i att 
de genom denna fick en helhetsbild av förändringen. Vi har också kunnat se att 
informationsmängden har haft negativ påverkan på de anställdas upplevelser och då 
syftar vi på den bristfälliga information de fick inledningsvis. Detta anser vi visar på 
vikten av information till de anställda eftersom deras upplevelse av förändringen 
har visat sig tätt sammankopplad med informationsmängden. Med stöd av detta 
anser vi att information/kommunikation & förståelse är en central aspekt i Polisens 
förändringsprocess. 
 
Det faktum att i princip all information till de anställda gick genom 
huvudprojektledaren anser vi visar på att det finns en tydlig koppling mellan 
aspekten information/kommunikation & förståelse och huvudprojektledaren. Detta är 
enligt vår uppfattning en av anledningarna till de anställdas positiva upplevelser av 
huvudprojektledaren. Att hennes ledarstil skiljer sig från dominerande ledarstilar 
inom organisationer med byråkratiska inslag anser vi kan vara ytterligare en 
anledning till att hon har blivit så pass uppskattad av de anställda. Wolvén (2000) 
menar att dominerande inslag i det byråkratiska ledarskapet är kontrollerande, 
planerande, rutiniserande och detaljinriktat. Han menar vidare att 
kommunikationen oftast sker i skriftlig form. Huruvida ledare inom Polisväsendet  
kan karaktäriseras som byråkratiska kan vi dock inte uttala oss om men utifrån 
intervjuerna med de anställda har vi kunnat dra slutsatsen att huvudprojektledarens 
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ledarstil har uppskattats vilket torde tyda på att vissa av de byråkratiska inslagen 
finns i organisationen. Att de anställda i så stor grad har uppskattat 
huvudprojektledaren beror också, enligt de själva, på att de inte har varit allt för 
vana vid att få feedback, stöd samt underrättas muntligt i denna omfattning. Vi 
anser med andra ord att huvudprojektledaren har varit central då 
förändringsprocessen har präglats av hennes agerande och har således haft stor 
betydelse för de anställdas upplevelser.  
 
Vi anser att det finns en koppling även mellan huvudprojektledaren och aspekten 
grupparbete. Detta anser vi med anledning av att huvudprojektledaren är den person 
som har utformat arbetssättet och satt upp ramarna för delprojekten. Även 
förklaringen till de anställdas upplevelser av grupparbetet anser vi bottnar i den 
specifika kontexten. Att de anställda inledningsvis ansåg att arbetet i delprojekten 
var något diffust och aningen förvirrande menar vi kan bero på avsaknaden av 
riktlinjer för arbetet. En risk med organisationer som kan anses vara byråkratiska är 
att de anställda blir beroende av att kommenderas och blir därför nervösa när 
tydliga instruktioner inte ges (Wolvén, 2000). Med stöd av Wolvén är vår 
uppfattning att de anställda kan ha varit vana vid att ha regler och riktlinjer för sitt 
arbete och därför upplevde denna nya situation som pressande.  
 
En annan anledning till att de upplevde arbetet i grupperna som diffust skulle 
kunna vara en bristande tro på sin egen förmåga. Enligt Svensson et al (1990) kan 
en sådan tro uppstå om den anställde tidigare saknat inflytande men plötsligt ska 
delta i och eventuellt leda ett förändringsarbete. När de anställda efter en tid hade 
kommit in i arbetet ansåg de att arbetet i grupperna var stimulerande. Detta anser vi 
kan förklaras med att arbetssättet uppskattades efter en tid vilket berodde på att det 
var nytt och utmanande och innebar en variation för de anställda. Variation av en 
anställds arbetsvillkor innebär att monotoni och rutin kan brytas vilket i sin tur kan 
leda till både ökad arbetstillfredsställelse och produktivitet (Wolvén, 2000). De 
anställdas arbetstillfredsställelse kan även ha påverkats positivt av att de upplevde 
sig ha en stor delaktighet något som flera av de uppger att de inte är vana vid. Vår 
uppfattning är att grupparbetet har varit centralt i denna förändringsprocess med 
anledning av att det har pågått under en längre tid samt utgjort stommen för hela 
förändringsarbetet. 
 
Det faktum att arbetet i delprojekten oftast var tidspressat visar, enligt vår mening, 
på att det finns en koppling mellan grupparbete och tidsaspekt/reflektion. 
Anledningen till att de anställda upplevde tidspressen och bristen på reflektion som 
negativt anser vi bottnar i det faktum att arbetssättet var nytt för de allra flesta. Vår 
uppfattning är att de anställda i och med detta behövde mer tid på sig att lösa 
uppgiften och hade även ett större behov av att reflektera över arbetet. Att inte veta 
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hur man ska gå tillväga i en situation kan medföra ökad press vilken torde 
förstärkas om tiden är en knapp resurs. Att de anställda har varit väldigt positiva 
och motiverade under förändringsarbetet, trots den tidspress som rådde, anser vi 
bland annat kan bero på, som vi tidigare har diskuterat, att de anställda upplevde 
grupparbetet som stimulerande och såg det nya arbetssättet som en utmaning. 
Tidsaspekt/reflektion kan anses vara en central aspekt med anledning av att de 
anställda, under hela förändringsarbetet, har upplevt en tidspress och avsaknad av 
reflektion till följd av flera faktorer som har haft inverkan på den uppsatta tiden. 
 
Med anledning av att arbetet i delprojekten var tidspressat och således krävande för 
de anställda ökade, enligt vår uppfattning, deras behov av stöd. Vi anser således att 
det finns en koppling mellan tidsaspekt/reflektion och ledningens agerande. Att de 
anställda har negativa upplevelser av ledningens agerande anser vi kan bottna i att 
de inte anser sig ha fått tillräckligt stöd och att deras behov av stöd ökade i och 
med att de hamnade i en ny situation och att arbetet i denna var mycket tidspressat 
stundtals. Om de hade varit vana vid att arbeta på det här sättet så är vår 
uppfattning att avsaknaden av stöd inte hade uppfattats lika negativt. Även det 
faktum att flera av de anställda dessutom skulle få en rad nya arbetsuppgifter till 
följd av förändringen anser vi ökade behovet av stöd och skulle således kunna 
förklara deras negativa upplevelse av att stöd uteblev i denna situation. Det faktum 
att de anställda dessutom arbetade med projektet utöver sitt ordinarie arbete anser 
vi också ökade deras behov av uppskattning för detta.  
 
Ytterligare en anledning till de anställdas negativa upplevelser av ledningens 
agerande anser vi kan grunda sig i att de i och med projektet kom i kontakt med en 
ledare (huvudprojektledaren) som, vad vi har kunnat konstatera, skiljde sig från 
ledare som de har kommit i kontakt med tidigare. Vår uppfattning är att de 
anställda därigenom fick en annan syn på hur en ledare kan vara och därför ställde 
dig sig mer tveksamma till ledningens agerande som skilde sig från 
huvudprojektledarens. Vi anser att ledningens agerande kan liknas vid vad Hickson 
(2003) benämner experience based approach, vilket är ett synsätt som innebär att 
allt som ska implementeras i ett företag kan planeras, kontrolleras och eventuella 
hinder kan förutses och undvikas. Att ledningen kan anses ha drag av detta synsätt 
anser vi med anledning av att de valde att inte förlänga projektet trots att problem 
uppstod under processens gång i form av exempelvis det nya datasystemet. 
Huvudprojektledarens agerande anser vi däremot kan liknas vid vad Hickson 
benämner readiness based approach, ett synsätt som grundar sig på ett 
ifrågasättande av möjligheten att kunna planera en implementering och anser därför 
att flexibilitet är viktigt för att kunna anpassa sig efter förändrade omständigheter. 
Att huvudprojektledaren i samråd med delprojektledarna valde att göra två projekt 
av delprojektet processer anser vi är ett exempel på att vi anser att hennes synsätt 



4. Analys 

 - 59 -

har drag av readiness based approach. Det faktum att hon dessutom väljer att ha 
avstämningsmöten efter att förändringsarbetet är avslutat i syfte att ta reda på om 
några justeringar behöver göras anser vi visar på att hon kan anses ha ett sådant 
synsätt.  
 
Trots att ledningens agerande kan ifrågasättas på vissa punkter så verkar det inte ha 
haft någon avgörande inverkan på de anställdas upplevelser av förändringen. 
Anledningen till detta anser vi hänger samman med att det bristfälliga stödet och 
uppskattningen till stor del uppvägdes av att projektledaren fanns till hands och 
kunde stötta de anställda i förändringsarbetet. Med anledning av att de båda 
centrala aspekterna information/kommunikation & förståelse samt 
tidsaspekt/reflektion till stor del bottnar i agerandet från ledningens sida anser vi 
att ledningens agerande är att betrakta som en central aspekt. Detta då agerandet 
har påverkat de anställdas upplevelser av förändringsprocessen. 
 
Vi vill avslutningsvis poängtera att organisationer som är att betrakta som 
byråkratiska kan, utifrån Wolvéns (2000) resonemang, vara både funktionella, 
nödvändiga, värdefulla och relativt effektiva om de befinner sig i ”rätt” bransch och 
med ”rätt” personal. Utifrån denna del av analysen skulle läsaren kunna uppfatta 
oss som ifrågasättare av byråkratiska organisationer. Detta är på intet sätt en avsikt 
från vår sida utan vårt resonemang är ett resultat av en jämförelse mellan den 
byråkratiska kontexten och den projektkontext som förändringsarbetet utgjorde. 
Att dessa kontexter kan ses som varandras motpoler grundar vi bland annat på 
Lindkvist et al:s (2001) resonemang. Ett exempel på detta är att byråkratier, enligt 
Wolvén (2000) kännetecknas av regler, hierarki och förutsägbarhet medan projekt, 
enligt Lindkvist et al:s (2001), istället premierar flexibilitet och helhetstänkande.  
 

4.3 Avslutande reflektion 
 
Som vi nämnde i vår problemdiskussion kan två skilda spår vad gäller 
förändringsstrategier urskiljas i litteraturen; den toppstyrda- respektive den 
deltagande förändringsstrategin. Efter att vi nu har analyserat det empiriska 
materialet tycker vi oss kunna urskilja den strategi som har använts i Polisens fall. 
Utifrån de anställdas upplevelser av förändringsprocessen har vi kunnat konstatera 
att den toppstyrda strategin har använts omväxlande med den deltagande strategin. 
Då vi har förstått att de anställda involverades i arbetet först när arbetet i 
delprojekten inleddes är vår uppfattning att den förra strategin genomsyrade 
förändringsprocessens inledningsfas. Detta grundar vi på att den toppstyrda 
förändringsstrategin kännetecknas av att det är ledningen och experter som tar 
initiativ till och planerar förändringen (Angelöw, 1991, Dilschmann et al, 2000 och 
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Norrgren, 1997). I Polisens förändringsprocess var det ledningen som satte upp 
mål och visioner för projektet och beslutade om kostnadsramar och resursåtgång.  
 
Från det att de anställda började arbeta i delprojekten anser vi, till skillnad från dess 
inledningsfas, att förändringsprocessen präglades av den deltagande 
förändringsstrategin. Detta grundar vi på att samtliga anställda har uppgett att de 
hade stora möjligheter att påverka arbetet i delprojekten och således även projektets 
slutresultat. Det faktum att de anställda anser sig ha blivit väl informerade under 
hela förändringsarbetet och även hade möjlighet att ge sina synpunkter och 
förbättringsförslag på exempelvis stormöten, anser vi talar för att den deltagande 
strategin har varit dominerande under denna fas. En bred medverkan, inflytande 
och riklig kommunikation är faktorer som forskare på området också anser 
kännetecknar den deltagande strategin (Angelöw, 1991, Dilschmann et al, 2000 och 
Norrgren, 1997). Vi vill dock belysa att vi tycker oss se inslag av den toppstyrda 
förändringsstrategin även under förändringsarbetet. Ett exempel på detta är de 
riktlinjer som fanns för arbetet i delprojekten. Ett annat exempel anser vi är det 
faktum att ledningen trots den uppkomna tidspressen valde att hålla sig till den 
ursprungliga tidpunkten för driftsättningen av centret, vilket vi anser visar på att 
ledningen även har styrt vissa delar av förändringsarbetet. 
 
I och med att den deltagande förändringsstrategin kan anses ha varit dominerande 
under förändringsprocessen är vår uppfattning att denna strategi har lagt grunden 
till de anställdas upplevelser av förändringsprocessen. 
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5. Slutsats 
 

Denna uppsats har haft som syfte att studera de anställdas upplevelser av Polisens 
förändringsprocess och vi presenterar nedan de slutsatser som uppsatsen har resulterat i. 

 
Vi har utifrån intervjuerna med de anställda kunnat urskilja fem centrala aspekter i 
Polisens förändringsprocess. Dessa är information/kommunikation & förståelse, 
huvudprojektledaren, grupparbete, tidsaspekt/reflektion samt ledningens agerande.  
 
Vi anser att information/kommunikation & förståelse är en central aspekt med 
anledning av att informationsmängden har visat sig vara tätt sammankopplad med 
de anställdas upplevelser av förändringen. Huvudprojektledaren anser vi har varit 
central då förändringsarbetet har präglats av hennes agerande och har således haft 
stor betydelse för de anställdas upplevelser. Då grupparbete har utgjort stommen 
för hela förändringsarbetet anser vi att det är att betrakta som en central aspekt. 
Tidsaspekt/reflektion anser vi har varit centralt med anledning av att de anställda, 
under hela förändringsarbetet, har upplevt en tidspress och avsaknad av reflektion. 
Avslutningsvis anser vi att agerandet från ledningens sida har varit bristfälligt vilket 
också har synliggjorts genom två av de andra aspekterna. Ledningens agerande har 
således haft stor betydelse för de anställdas upplevelser och är därmed att betrakta 
som en central aspekt.     
 
Vi anser att de anställdas totalupplevelse av förändringsprocessen är positiv då vår 
uppfattning är att de positiva upplevelserna överväger de negativa. Denna 
uppfattning förstärks även av att vi under intervjuerna fick intrycket av att de 
anställda till största del var positiva till förändringsprocessen. Vi anser att det finns 
två dominerande förklaringar till de anställdas totalupplevelse. Den ena 
förklaringen har att göra med den dominerande förändringsstrategi som har 
använts i Polisens fall. Denna strategi har baserats på hög grad av delaktighet och 
inflytande vilket har uppskattats av de anställda.  Den andra förklaringen anser vi 
har en stark koppling till den föregående och bottnar i mötet mellan två olika 
kontexter. Med detta menar vi att inom ramen för förändringsprojektet möttes en 
organisation med byråkratiska inslag och arbetsformen projekt, där den senare i 
större utsträckning betonar vikten av helhetstänkande och flexibilitet. 
Helhetstänkande och flexibilitet var två nya inslag som projektarbetet innebar, 
vilket upplevdes utmanande och inspirerande av de anställda. 
 
Vår förhoppning är att Polisväsendet ska kunna dra nytta av vår uppsats inför 
kommande förändringsarbeten. Vi har kunnat urskilja ett antal delar i 
förändringsprocessen som vi anser är värda att se över i fortsättningen. Vi kan 



5. Slutsats 

 - 62 -

exempelvis nämna vikten av information under hela förändringsprocessen, tid för 
reflektion samt vikten av att inte glömma bort någon grupp under förändringen. 
Att ledningen valde att genomföra förändringsarbetet i form av delprojekt och en 
ansvarig projektledare kan, utifrån de anställdas upplevelser, anses vara ett lyckat 
val och vi anser att arbetssättet med fördel även kan användas i framtiden.  
 
I inledningen av uppsatsen poängterade vi vikten av att företag och organisationer 
reflekterar över de framgångar och misslyckanden som uppstår i deras 
förändringsprocess. Att låta oss skriva denna uppsats anser vi visar på en vilja att ta 
lärdom av tidigare erfarenheter.  
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Internt material från Polisen 
 
IBM:s rapport – en översyn av EA/PA-processer vid Polismyndigheterna i 
Östergötlands, Södermanlands och Jönköpings län samt SKL 
 
Projektdirektiv 
 
Projektkontrakt för PEPS (Polisens Ekonomi- och Personaladministrativa 
Servicecenter) 
 
Polisens årsredovisning 2004, hittas på www.polisen.se, under dokument 
 
Informationsblad om projektet ”en nationell polis” 
 

Intervjuer 
Linköping; två anställda 050222 
Linköping; en anställd 050228 
Jönköping/Eksjö; två anställda 050302 
Linköping; två anställda från Södermanland 050310 
Linköping; tre anställda 050315 
Linköping; en anställd 050317 
Linköping; två infoträffar med huvudprojektledaren 050208 & 050321
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Intervjuguide för anställda som deltagit i Polisens 
förändringsprocess 

 
Inledande frågor 

• Arbetar du med ekonomi- eller personalfrågor? 
• Vilka arbetsuppgifter har du? 
• Hur länge har du arbetat inom Polisen? 
 

Innan förändringen 
• När fick du reda på att en förändring skulle ske? 
• Vad tyckte du om förändringen då, spontan reaktion? Är din uppfattning att 

de övriga har samma inställning till förändringen? 
• (Klok idé?) Anser du att det fanns andra alternativ? 
• Var du orolig för att bli utan arbete? Har någon fått sluta i och med 

förändringen? 
• Vad vet/visste du om projektets mål, vision? Tydliga? 
• Har du fått någon information om syftet med förändringen? Av vem? 
• Förekom rykten? 
• IBM gjorde en utvärderingsrapport för servicecentrets lönsamhet, blev du 

intervjuad? 
• Fick ni information om resultatet av utvärderingsrapporten? 
• Hade du hört något om servicecentret innan utvärderingsarbetet kom igång?  
• Hade du själv möjlighet att välja om du skulle arbeta på servicecentret? 
 

Förändringsarbetet 
• När började du arbeta i projektet? 
• Kan du beskriva din motivation när arbetet med delprojekten började? 
• Vad tyckte du inledningsvis om upplägget med att ha olika delprojekt? 
• Har du arbetat på det här sättet tidigare? (Delprojekt?) 
• Tillhörde du det delprojekt som du hade önskat? 
• Hade du velat arbeta i något annat delprojekt? 
• Vet du om det fanns någon konkret projektplan? 
• I så fall, hur har ni använt er av den? 
• Fanns det några oklarheter om hur ni skulle arbeta under projektet? 
• Vad fick du för information om hur ni skulle arbeta i delprojektet? 
• Hur upplever du er möjlighet till information? 
• Fick ni den information ni behövde och var det någon info ni saknade? 
• Vad gjorde ni, rent konkret, i din projektgrupp? 
• Vad anser du var delprojektets främsta uppgift? Vilken betydelse upplever du 

att ert arbete i delprojektet fick för projektet i dess helhet? 
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• Vilket mål fanns för delprojektet? Anser du att ni har uppnått det målet? 
• Hur lade ni upp arbetet? (Träffades ex en heldag i månaden/ett par timmar 

varje vecka? etc) 
• Kunde ni påverka upplägg och innehåll på arbetet i delprojektet? Hur? 
• Kunde ni påverka på några andra områden? Hur? 
• Hur upplevde du de övriga deltagarnas engagemang? Märktes det någon 

skillnad på de som var med i flera projekt? 
• Hur skulle du vilja beskriva klimatet i din projektgrupp (under 

förändringen?) 
• Kände alla deltagare i gruppen varandra sedan tidigare? 
• Vad anser du har fungerat bra respektive mindre bra i din delprojektgrupp? 
• Hur har samarbetet fungerat mellan projektgrupperna? 
• Förekom meningsskiljaktigheter/konflikter under processens gång? 
 
• Hade ni tillgång till något forum där ni kunde ställa frågor om förändringen? 
• Var det svårt att veta vem ni skulle vända er till vid ett visst ärende? 
• Vad anser du var den huvudsakliga kommunikationsvägen? Vilka andra 

vägar fanns? 
• Följdes ert arbete upp/avrapportering under processen? Hur? 
• Fick ni feedback av någon? Vem? 
• Fick ni någon lägesrapport/information om hur arbetet i de övriga projekten 

fortlöpte? 
 
• Vad har du för uppfattning om rollerna och ansvarsfördelningen i 

förändringsarbetet? (Tydliga?) 
• Upplevde du att du fick stöd under förändringsprocessen? Kan du beskriva 

det? Hade du behövts stöd på något annat sätt? 
• Kan du beskriva huvudprojektledarens roll i förändringsarbetet? 
• Beträffande din/dina delprojektgrupper, hur sköttes kontakten med 

huvudprojektledaren? Vem, alla inblandade? 
• Delprojektledarens roll/uppgift? Vad anser du att delprojektledaren har haft 

för betydelse för arbetet i er grupp? 
• Hur har relationen mellan delprojektledare och er deltagare fungerat? 
• Hur vill du beskriva motivationen och engagemanget hos er deltagare? 
• Hur har du upplevt er möjlighet till delaktighet? Hade du velat ha det på 

något annat sätt? Fick ni möjlighet att delta i planeringen av förändringen? 
• Har ni haft möjlighet att påverka genom att framföra idéer och synpunkter?  
• Tycker du att dessa har tagits tillvara? 
• Hur mycket kontakt har du haft med de ”övre beslutsnivåerna”? 
• Hur beroende anser du att projektet var av till exempel styrgruppen? 
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• Vem upplever du har styrt arbetets upplägg? 
 

Efter förändringsarbetet 
• Vad innebär förändringen för dig? 
• Vilka anser du har berörts av den här förändringen? (De som är kvar på 

ekonomi- och personalavdelningarna ute i distrikten?) 
• Arbetade du så många procent totalt som beräknats i projektkontraktet? 

Stämmer den tiden med hur mycket tid du i slutändan fick lägga ner? 
• Anser du att tidsplanen för förändringsarbetet var realistisk, projektet fick ju 

ett år på sig? 
• Hur upplevde du att det var att ha både en ordinarie tjänst och arbeta i 

projektet? 
• Vad det något som påverkade ditt engagemang? 
• Kunde du gå ner i tid på din ordinarie tjänst? 
 
• Tycker du att ditt arbete har förändrats mycket i och med förändringen? (Till 

det sämre/bättre, varför?) 
• Har ni varit berörda av någon förändring tidigare? I sådana fall, vad rörde 

den? 
• Var anser du att tyngdpunkten har legat under förändringsarbetet? 
• Vad var de största nackdelarna i förändringsarbetet? (Vad har inte 

genomförts bra?) 
• Hade du valt att driva/genomföra processen på annat sätt om du varit 

projektledare? 
• Vilka definierar du som ledningen för projektet? 
• Finns det något du saknat i ledningens agerande? 
• Hur upplever du projektets prioritet i organisationen? Tillräckligt stöd 

uppifrån? 
• Att ni kommer från olika ställen, tror du att det har påverkat genomförandet 

av förändringen? Arbetet i delprojekten? 
• När avslutades arbetet med delprojekten? 
• Vad upplever du att förändringsprocessens största svagheter och brister var? 

Styrkor? 
• Hade du hellre arbetat kvar på din gamla arbetsplats? 
• Vad anser du om förändringen idag, så här i efterhand? 
• Hur har din arbetsglädje påverkats av förändringen? 
• Tycker du att du har lärt dig något under förändringen? 
• Har du något övrigt att tillägga? 
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Frågor endast till delprojektledarna 
• Hur fick du uppdraget som delprojektledare? När? 
• Vad var din spontana reaktion? Känslor? Funderingar? 
• Fick du någon utbildning inför uppdraget? 
• Har du själv förberett dig på något sätt? 
• Har du varit projektledare förut? (Typ av projekt, omfattning etc) 
• Hade du några riktlinjer eller någon plan att arbeta efter? Arbetade du i 

sådana fall efter denna? Om inte, vad skiljde? 
• Hur planerades arbetet för delprojekten? Frihet att själv utforma struktur, 

arbetssätt etc? 
• Hur kommunicerades målen ut till deltagarna i delprojektet? 
• Hur valde du att hantera eventuella konflikter? 
• Vad anser du om den tid och resurser som delprojekten fick? 
• Hur ser du på ert arbete i projektet; det ni diskuterade er fram till, hur 

bestämde ni sedan att ”så här gör vi”, gruppens ansvar eller mellan dig och 
huvudprojektledaren? Vem hade det slutliga beslutsfattandet? 

• Hur såg kontakten ut mellan dig och de övriga delprojektledarna? 
Huvudprojektledaren? 

• Förekom uppsatta deadlines som ni skulle arbeta mot? 
• Hur ser du på din arbetsinsats jämfört med de övriga deltagarnas? Stor 

skillnad i tid och ansvar etc? 
• Hur bra var uppslutningen i din projektgrupp? 
• Hur vill du beskriva engagemanget i din projektgrupp? Kunde du märka att 

motivationen förändrades någonting under processens gång? (Om, varför 
tror du?) 

• Var det något du saknade under din tid som delprojektledare? 
 

Frågor endast till personer som arbetar kvar på myndigheterna 
• Hur har ert arbete ute på myndigheten förändrats i och med servicecentret? 

Förändrats mycket? 
• Hur upplevde du att det var att vara med i projektet när du inte skulle arbeta 

på servicecentret?  
 

Infofrågor till huvudprojektledaren 
• När tillträdde du? 
• När delades deltagarna in i de olika delprojekten? 
• När utsågs delprojektledarna? 
• Hur valdes de olika delprojektområdena ut och prioriteringen mellan dessa 

(tid, resurser, deltagare)? 
• Varför valdes delprojekt? Fanns andra alternativ för arbetets upplägg? 
• Fick deltagarna några riktlinjer att arbeta efter? I så fall, kom de från dig? 
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• Hur sköttes kontakten med styr- respektive referensgrupp? 
• Hur upplevde du dina möjligheter till att kunna påverka under 

förändringsprocessen? 
 
   


