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The police authorities in Sweden implemented between 2013 and 2015 a comprehensive 

reorganization with the aim to become a common police authority. The work could be 

followed via the website Polissamordningen where they continuously updated 

information to employees and citizens. The special investigator Thomas Rolén had 

ultimate responsibility for the change.  

This study analyzes the change in communications that took place from a public relations 

and rhetorical perspective. The aim was to study the change communication through the 

combined information channel. The analysis has been carried out on strategically selected 

texts and each text were analyzed three times. We investigated first, how the change 

communication can be seen from a communication model; second, what the change 

communication has been about, and the third which rhetorical tools they use to convince 

its receivers.  

The results have shown that the texts we analyzed sometimes lack important elements of 

communication model and this is problematic since it in turn affects the communication 

entirety. The communication follows the communication strategy equal dissemination 

which is based on everyone to get all the information. In combination with several 

rhetorical tools, Police Authority tries maintain the trust among employees and citizens. 

The channel is directed both internally and externally, and the texts are directed either 

internally or externally. 
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1. Inledning  
Polismyndigheten i Sverige genomförde nyligen en större organisationsförändring. 21 

polismyndigheter runt om i landet slogs ihop till en nationell polismyndighet. 

Omorganiseringen påverkade på olika sätt såväl polisanställda som medborgare, och på 

Polissamordningens hemsida har arbetet kunnat följas. (Polissamordningen, 2013a) På 

hemsidan har Polissamordningen kontinuerligt informerat sina anställda och medborgare 

innan, under och efter förändringsprocessen. Där finns bland annat nyheter, dokument om  

beslut och direktiv och pressmeddelanden. Polismyndigheten i Sverige är en viktig 

myndighet, som är mån om sitt förtroende. (Polisen, 2015a)  

Det råder en allmän uppfattning bland såväl forskare som praktiker om att människor är 

emot förändringar. Förändringar kan uppfattas som obekväma och ovälkomna. Inom 

organisationer sker det kontinuerligt förändringsprocesser vilket kan driva organisationen 

framåt. (Heide & Johansson, 2008a) En förändringsprocess kan ske långsamt och gradvis 

utan att organisationen märker av det. Denna förändringsprocess kan utvecklas till exempel 

via interna och externa krafter. (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 2014)  

Forskningsfältet organisationskommunikation är väletablerat och brett och handlar 

traditionellt sett om organisationers interna kommunikation. Den externa kommunikationen 

hör till fältet public relations, men på senare tid har gränsen mellan intern och extern 

kommunikation blivit diffus. Numera hävdar man att de två kommunikationssätten är 

beroende av varandra. Den externa kommunikationen riktas numera både utåt och inåt. 

Detta på grund av att det är omöjligt att övertyga den externa publiken om ett budskap om 

inte den interna publiken förstått detta. (Clarén et al. 2005) Polissamordningens hemsida 

kan därför betraktas som både en intern och extern kommunikationskanal (A-C. Wikström, 

personlig kommunikation, 20 november 2015). 

I en organisationsförändring är kommunikationen det viktigaste redskapet för att minska 

motstånd och osäkerhet, grupper skapar ofta problematiska processer (Burke & Litwin, 1992; 

Heide & Johansson, 2008a). En stor del av förändringskommunikation handlar om att 

kommunicera med medarbetare internt, under och efter en förändring. Det finns flera 

aspekter som binder kommunikation och förändring tillsammans. Kommunikation är 

centralt för hur en förändring är formulerad, upplyst och förklarad för medarbetarna och 

bidrar också till ett framgångsrikt genomförande av förändringen. (Cornelissen, 2008) 
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2.  Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka Polismyndighetens förändringskommunikation via en 

kombinerad intern och extern kanal utifrån ett public relations och retoriskt perspektiv. 

Detta kommer vi att göra genom att välja ut texter från Polissamordningens hemsida där 

man informerar sina medarbetare och medborgare om organisationsförändringen. Detta är 

viktigt att studera för en stor del av forskningen har påvisat att det ständigt sker 

misslyckanden i förändringsprocesser. Ofta handlar det om att kommunikationen inte når 

fram och inte blir tillräcklig för att medarbetare och intressenter ska ha förståelse för 

förändringen (Cornelissen, 2008; Heide & Johansson, 2008a). 

Förändringskommunikation är också viktigt att studera för att Polismyndigheten i Sverige 

behöver ha ett stort förtroende hos medarbetare och medborgare. Genom att studera en 

myndighet istället för en vinstdrivande organisation gör att vi kan använda public relation-

perspektivet på ett annorlunda sätt. En myndighet har inte ett behov av att skaffa eller 

behålla kunder på samma sätt som en vinstdrivande organisation. Däremot måste 

myndigheter arbeta för att upprätthålla relationerna med sina intressenter för att ha ett 

fortsatt förtroende.  Därför är kommunikationen särskilt betydelsefull i en 

förändringsprocess. Forskningen om förändringskommunikation fokuserar först och främst 

på kommunikationen från ledarperspektiv till medarbetarnivå. Den interna aspekten av 

kommunikationen har varit dominerande i såväl svensk som utländsk forskning, vilket vi 

kommer att ta upp i kapitlet om tidigare forskning. Studien är vidare viktig för bidra till att 

fylla forskningsluckan kring kombinationen av extern och intern kommunikation i 

förändringsprocesser i Sverige.  

Nyligen presenterades en undersökning gjord av Polisförbundet som visade att 8 av 10 

poliser överväger att sluta på grund av bland annat omorganiseringen (Polisförbundet, 2015). 

Resultatet av Polisförbundets undersökning bidrar ytterligare till vikten av att studera 

förändringskommunikationen då kommunikationen bland annat bidrar till ökad förståelse 

för förändringen (Monstad, 2008). 

Följande frågeställningar ska besvaras: 

• Hur överensstämmer Polismyndighetens förändringsprocess med 

kommunikationsmodellen?  

• Vad har kommunikationen om förändringen handlat om? 

• Vilka retoriska verktyg använder Polismyndigheten för att försöka övertyga sina 

mottagare? 
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• Vad betyder Polismyndighetens förändringskommunikation från ett public 

relation-perspektiv? 

Våra tre första frågeställningar kommer att besvaras med hjälp av våra analyser. Den fjärde 

frågeställningen kommer att besvaras i diskussionen. Detta på grund av att public relation är 

vårt övergripande perspektiv. 
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3. Bakgrund 
I detta kapitel kommer vi att beskriva Polismyndighetens verksamhet, vi kommer också att 

presentera vad Polissamordningen innebär. Vi förklarar också varför omorganiseringen 

genomfördes. 

 3.1 Polismyndigheten 
Polismyndigheten i Sverige är en enrådsmyndighet vilket betyder att myndigheten leds av en 

rikspolischef som regeringen utser. Rikspolischefen bär ensam ansvaret för myndighetens 

verksamhet inför regeringen. Sedan den 1 januari 2015 är Dan Eliasson rikspolischef. 

Tidigare bestod organisationen av 21 polismyndigheter runt om i landet, Rikspolisstyrelsen 

och Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL), men från och med den 1 januari 2015 

ombildades organisationen till Polismyndigheten. Polismyndighetens verksamhetsidé lyder: 

Närmare medborgarna, mer tillgängliga och tillsammans leder vi det brottsbekämpande 

arbetet för trygghet, rättssäkerhet och demokrati. (Polisen 2015b) 

Idag består myndigheten av drygt 28 500 medarbetare som arbetar inom sju regioner 

(Bergslagen, Mitt, Nord, Stockholm, Syd, Väst och Öst), på de nationella avdelningarna och 

på ett gemensamt kansli som är placerat i Stockholm. Regionerna är indelade i geografiska 

polisområden och varje polisområde har ansvar för utredningsverksamhet, 

brottsförebyggande verksamhet och service. (Polisen, 2015c) 

Förtroendet bland medborgare för Polismyndigheten är hög och under de senaste åtta åren 

har förtroendet enligt årliga undersökningar varit stabilt. 60 procent av de som svarat på 

undersökningen 2014 har mycket stort förtroende för hur Polismyndigheten sköter sitt 

arbete. (Brottsförebyggande rådet, 2014) 

 3.2 Polissamordningen 
Den omorganisering som fått namnet Polissamordningen trädde i kraft den 1 januari 2015 

och är den största omorganiseringen inom Polismyndigheten sedan 1965 då myndigheten 

övergick från kommunal till statlig regi. Då blev 550 polisdistrikt 119 och Rikspolisstyrelsen 

inrättades. (Polissamordningen, 2015a) 

Nästa omorganisering skedde i mitten av 1990-talet då de 117 distrikten i landet delades upp i 

21 distrikt där varje län fick en gemensam polismyndighet. Här lades fokuseringen på 

länspolismästarmodellen och även på att stärka den regionala och lokala nivån. För att 

utveckla samordningen inom Polismyndighetens arbete genomfördes flera initiativ under 

2000-talet. Först och främst inleddes ett ökat samarbete mellan angränsande 

polismyndigheter och sju regionala samverkansområden skapades för att bättre kunna 
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bekämpa grov brottslighet. Under samma period inrättades också regionala 

underrättelsecentrum och samverkansgrupper med andra myndigheter. (Polissamordningen, 

2015a) 

Som ett fortsatt steg mot ett mer samordnat polisarbete tog regeringen ett beslut i december 

2012 att ombilda Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna till en samlad myndighet. 

Den nya myndigheten ska byggas utifrån de redan fungerande sju samverkansområdena och 

ska jobba för att öka samordningen och överföringen av kunskaper och resurser i det lokala 

polisarbetet. Målet är att skapa bättre kvalitet, enhetlighet, effektivitet och flexibilitet i 

Polismyndighetens arbete. Omorganiseringen genomfördes i sju faser som löpte över två år: 

1. Uppstart och planering 

2. Fördjupningsdialog 

3. Mål, principer och nyckeltal 

4. Beslut om övergripande reformer 

5. Grundläggande organisation och ledningsstruktur 

6. Chefstillsättning, vision och detaljorganisation 

7. Verkställande, verksamhetsplan och budget (Polissamordningen, 2015b). 

Under förändringsprocessen har Polissamordningens hemsida fungerat som en ledande 

kanal för information (Polissamordningen, 2015b). Ann-Cathrine Wikström på 

Regeringskansliet berättade via mejlkontakt att Polissamordningens hemsida har varit den 

primära kanalen för att hålla såväl polisorganisationen som medborgare informerad om 

arbetet. Utöver hemsidan kommunicerades arbetet också via sociala medier och 

kommunikationschefer vid de olika polismyndigheterna. Kommunikation skedde även via 

reformstödgrupper. (A-C. Wikström, personlig kommunikation, 20 november 2015) 

Den inledningsvis presenterade undersökningen som gjorts av Polisförbundet och som visade 

att 8 av 10 poliser är missnöjda med sin arbetssituation som en följd av omorganiseringen, 

har enligt undersökningen bidragit till ökad arbetsbelastning, oreda inom organisationen och 

oklara beslutsvägar och sägs vara de bakomliggande faktorer som bidragit till det ökade 

missnöjet. (Polisförbundet, 2015) 
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Modellen nedan är ett organisationsschema för Polismyndighetens nya organisation som 

trädde i kraft den 1 januari 2015. 

 

 

 

Modell (3.3) Polismyndighetens nya organisation 
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4. Tidigare forskning 
I detta kapitel går vi igenom den tidigare studier inom forskningsfältet 

förändringskommunikation inklusive tre särskilt relevanta studier för vår undersökning. 

Vid genomgång av tidigare forskning gör vi bedömningen att förändringskommunikation hör 

till fältet organisationskommunikation. Förändringar är en process som alla organisationer 

genomgår på ett eller annat sätt och kommunikationen spelar en central roll för processens 

framgång (Cheney, 2004). 

En stor del av forskningen är gjord av amerikanska forskare, där bland andra Karl E. Wieck,  

är en ledande forskare inom organisationsteori. Inom den svenska 

kommunikationsforskningen framstår Mats Heide som en av de ledande inom fältet 

strategisk kommunikation. Tillsammans med bland annat Catrin Johansson och Jesper 

Falkheimer täcker deras fält såväl kommunikation i förändringar som kriskommunikation. 

 4.1 Aktuella forskningsfrågor 
Vår uppfattning efter att ha läst forskningsrapporter är att mycket av den forskning som 

gjorts inom fältet förändringskommunikation har fokuserat på den interna 

kommunikationen från ett ledarperspektiv till medarbetarnivå. Det har också gjorts mycket 

forskning om varför organisationer misslyckas med förändringar. Mindre forskning har 

gjorts utifrån en medarbetarnivå gällande kommunikation i förändringar (Heide & 

Johansson, 2008a). 

 4.2 Aktuella teorier 
Inom forskningen om förändringskommunikation har teorier, strategier och modeller tagits 

fram för att beskriva de fenomen som undersökts. Bull och Brown (2012) tillämpar 

kommunikationsteorin och deras studie syftar till att utforska kommunikationen till 

medarbetarna under en förändringsprocess för att kartlägga dess effekter. 

Kommunikationsteori förklaras i vårt teoretiska ramverk. 

Vi har flertalet gånger stött på Kurt Lewins trestegsmodell som används av flera forskare 

inom fältet. Modellen särskiljer tre steg i förändringsprocessen: upptining, förändring och 

nedfrysning. Det första steget, upptining, beskrivs som den förberedelse organisationen 

måste göra inför en förändring. Andra steget, förändring, handlar om att informera 

medarbetare och intressenter om vad som händer och vad som kommer att hända framöver. 

Det tredje steget, nedfrysning, lägger stor vikt vid att bibehålla de nya strukturer och 

processer som skapats sedan förändringen är över. (Klein, 1994) 
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Kotter är enligt Heide och Johansson (2008a) den mest uppmärksammade författaren inom 

fältet kommunikation under organisationsförändring. Kotter (1996) har utifrån Lewins 

trestegsmodell utvecklat en modell med åtta steg över organisationsprocessen kopplad till 

förändring. De åtta stegen associeras med de underliggande problem som kan påverka en 

förändringsprocess. 

1. Motivera förändringen 

2. Skapa en ledande grupp som leder förändringen 

3. Utveckla en strategi med en vision 

4. Kommunicera förändringsvisionen 

5. Uppmuntra människor att agera 

6. Skapa delmål 

7. Stärka vinster och bidra till fortsatt förändring 

8. Införa nya metoder (Kotter, 1996) 

 4.3 Aktuella metoder 
I de olika forskningsstudier vi tagit del av har de flesta använt sig av mixade metoder. De 

använder sig alltså både av kvalitativa och kvantitativa metoder. Ofta är det intervjuer, 

surveys och granskningar av gamla studier, som de kompletterar med en kvantitativ studie. 

Stor del av forskningen som genomförts de senaste 10 åren är fallstudier som gjorts på ett 

eller flera företag (Heide & Johansson, 2008a). 

 4.4 Aktuella forskningsresultat 
Forskare har på senare tid alltmer understrukit att brister i den interna kommunikationen är 

en av de främsta faktorerna till att planerade organisationsförändringar misslyckas (Barret, 

2002). 

I en stor del av litteraturen om förändringar utgår författarna från ett ledarperspektiv. 

Kommunikationen är i det här perspektivet viktig för att: 

• förstå behovet av förändring 

• förstå effekterna av förändring 
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• minska eventuellt motstånd 

• reducera osäkerhet 

• öka involveringen och engagemanget för förändringen. (Heide & Johansson, 2008a, 

s. 25) 

Många populärlitterära och forskningslitterära böcker om att leda förändring betonar 

kommunikationens betydelse i förändringsprocesser (Lewis et al., 2006). Slutsatser som 

Lewis m.fl. (2006) tar upp i sin sammanställande studie av äldre forskningsresultat är: 

1.  Stort och brett deltagande i förändringsprocessen ska få medarbetarna att känna sig 

delaktiga, engagerande och ha kontroll över läget. 

2. Omfattande informationsspridning och öppenhet, tidiga besked och möjligheter att 

diskutera förändringen gör en lyckad förändring och minskar motstånd. 

3. Kommunikation av förändringens vision och syfte för att ge motiven till varför 

förändringen behövs. (Heide & Johansson, 2008a, s. 27; Lewis et al. 2006) 

 4.5 Relevanta studier 
Den första relevanta studien som vi lyfter fram är Heide och Johanssons studie. Den 

sammanställer tidigare forskning och redovisar tre övergripande synsätt på 

kommunikationsanvändningen under en förändring. Den andra studien är gjord av Lewis, 

Hamel och Richardsons. De har tagit fram sex kommunikationsstrategier som kan tillämpas 

under en förändringsprocess. Studierna är relevanta för detta arbete då de bidrar med 

strategier och synsätt som vi kommer att kunna använda oss av i vår analys och diskussion. 

Heide och Johanssons (2008b) studie är en sammanställning av tidigare forskning som 

bidragit till hur man använder kommunikation i samband med organisationsförändringar. 

Författarna granskar i en kvalitativ litteraturanalys cirka 100 artiklar, publicerade mellan 

1995 och 2007. Syftet med studien är att utvidga och uppdatera fältet om kommunikation i 

samband med organisationsförändringar. Utifrån sin analys kom Heide och Johansson 

(2008b) fram till tre övergripande synsätt på kommunikationsanvändningen under en 

förändring: 

Kommunikation som ett verktyg: Kommunikation ses som ett verktyg för att informera och 

förklara förändringen. Det ska vara öppen och bred informationsspridning till medarbetare 

inom organisationen, vilket gör att osäkerheten ska minska. Informationen ska ge en 
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förklaring på förändringen med fokus på frågorna vad, när, vem och hur. I detta synsätt är 

största utmaningen är att förebygga motstånd. 

Kommunikation som process: Planerad förändring ses som en händelse där en ny social 

verklighet produceras utifrån kommunikation. Organisationsförändringar är alltid beroende 

av situationen, vilket ger ett resultat av de anställdas förståelse och meningsskapande. 

Forskarna som använder detta synsätt är intresserade av att undersöka hur medarbetare 

förstår förändringsinitiativ och hur deras uppfattningar och förståelse påverkar 

slutresultatet.   

Kommunikation som social förändring: Kommunikationen är själva mediet för 

förändringar. Detta synsätt undersöker relationen mellan kommunikation och handling. 

Synsättet lyfter även fram hur maktaspekten speglats under förändringen. Vikten läggs vid 

hur social förändring förhandlas och utförs i kommunikation och samtal. 

För att få en överskådlig bild av Heide och Johanssons tre synsätt på 

kommunikationsanvändningen under en förändring kan vi sätta in dem i en modell som 

visas nedan. De olika synsätten (presenteras i modellen i fetstil) kan användas i olika 

sammanhang (spalten till vänster i modellen).  

 
Modell (4.1) Modell över tre synsätt på kommunikationsanvändning.  

Lewis, Hamel och Richardsons (2001) studie behandlar generella kommunikationsstrategier 

som används vid en organisationsförändring, med fokus på ideella organisationer. Syftet med 

studien är att konstruera modeller utifrån de erfarenheter organisationsmedlemmar har som 

arbetat med förändring. De har valt kvalitativa intervjuer som metod. Forskarna intervjuade 

26 personer med en ledande roll inom ideella organisationer. Intervjufrågorna täckte fem 

olika områden: deltagarnas jobbeskrivning, deras erfarenhet av utförande i en förändring, 

deras kommunikation med intressenter under förändringen, deras logiska grund för vissa val 

av kommunikation och hur stor betydelse deltagarna tyckte kommunikationen hade i 

genomförandet. 

Lewis m.fl. (2001) menar att alla organisationer har till uppgift att tänka på intressenternas 

krav. Det är svårt att mäta hur intressenterna uppfattar ett budskap, men mottagandet från 

intressenterna i en organisation är viktigt för att organisationen ska lyckas. Planerad 

organisationsförändring är enligt författarna när förändringen används för att åstadkomma 
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målmedvetna insatser av organisatoriska medlemmar i motsats till förändring som beror på 

krafter som inte kan kontrolleras. Planerade förändringar kan till exempel inkludera 

förändring av teknologi, politik, eller organisationers fysiska egenskaper såsom byte av 

personal och arbetsuppgifter. (Lewis et al., 2001) Slutsatsen av deras studie utifrån 

intervjuerna resulterade i sex kommunikationsstrategier: 

Equal dissemination: Organisationen fokuserar på att ge medarbetarna och intressenterna 

all sorts information, den ska ges ofta och vara jämställd. Det kan till exempel vara via 

tidningar, individuella möten, mejl och posters. 

Equal participation: Denna strategi liknar den första med skillnaden att den använder sig av 

en tvåvägskommunikation. Organisationen ger både ut information men tar också till sig 

synpunkter från sina medarbetare och intressenter. Enighet är nyckeln till denna strategi. 

Quid pro quo: Medarbetare och intressenter får information om förändringen i utbyte. 

Organisationen ger mer information till medarbetare och intressenter som har något som 

organisationen behöver, såsom pengar, erfarenhet eller resurser. 

Need to know: Liknar quid pro quo genom att selektivt välja vem som får information. 

Organisationen håller förändringen hemlig och ger information till de medarbetare och 

intressenter som berörs eller uttrycker en önskan om att få ta del av informationen. 

Marketing: Organisationen fokuserar på att konstruera specifika budskap till enskilda 

medarbetare eller intressentgrupper. Alla grupper och individer har olika informationsbehov. 

Nyckeln för strategin är att lära känna sina medarbetare och intressenter för att kunna 

uppfylla deras behov. 

Reactionary: Denna strategi används vid en tvingad förändring för att organisationen ska 

överleva. En tvingad förändring kan till exempel handla om en finansiell kris. Organisationen 

hinner inte överväga vilken av ovanstående strategi som ska användas, utan informerar så 

mycket man kan när det verkar som bästa tillfället. 

 4.6 Denna studies forskningsbidrag 
Den mesta forskning som gjorts inom organisationsförändringar visar att kommunikation är 

viktig under ett förändringsarbete. Men det är inte mycket forskning som gått vidare utifrån 

detta. Inom fältet förändringskommunikation finns fallstudier som visar varför en förändring 

misslyckats eller hur man ska kommunicera vid förändringsarbete. En forskningslucka vi sett 

ät avsaknaden av studien om hur organisations kommunikationsarbete sett ut under en 

förändring. I denna studie fokuserar vi inte på vad som skrivs utan hur det skrivs utifrån ett 
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retoriskt perspektiv. Vi analyserar också hur myndigheten bibehåller sitt förtroende utifrån 

ett public relation-perspektiv. Det här är ovanligt i forskningen om 

förändringskommunikation. En forskningslucka som vi vill bidra till att fylla är också att 

studera en kanal som vänder sig till både interna och externa mottagare.  
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5. Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel kommer vi beskriva våra teoretiska utgångspunkter. Vi kommer att förklara 

fältet förändringskommunikation. Vi kommer också att ta upp kommunikationsteorin, 

retorisk teori samt public relation-perspektivet. 

 5.1 Kommunikationsteori 
Kommunikation kan inte definieras på ett sätt. Kommunikation kan ses som kontakt i 

allmänhet mellan människor och grupper, både face-to-face eller via till exempel sociala 

medier. Det kan också definieras som organisationers samverkan med sina interna och 

externa medarbetare och intressenter. (Larsson, 2014) 

Att samordna arbetet mellan intern och extern kommunikation blir allt viktigare. Ofta ses de 

två olika kommunikationssätten som separata, men genom att se och arbeta med dem i ett 

helhetsperspektiv bidrar det till en integrerad kommunikation. Detta innebär att man kan 

kommunicera med samtliga intressenter vid rätt tid. (Eriksson, 2011) 

Den första kommunikationsmodellen utformades i slutet av 1940-talet av Shannon och 

Weaver. De enskilda enheterna i modellen, sändare-meddelande-kanal-mottagare, har blivit 

självklara begrepp i all teoribildning på området. De uppdaterade modellerna har betonat 

vikten på feedback, kontext och brus. (Larsson, 2014) 

 

 

Modell (5.1) Basmodellen i sitt kontextuella sammanhang 

Vi kommer att använda kommunikationsmodellen som teoretisk utgångspunkt för att kunna 

se hur den överensstämmer med kommunikationsprocessen, och nedan förklaras de olika 

enheterna. 

Informationen som kommuniceras ut i en organisation har ofta en specifik faktisk person 

som sändare, såsom ledare, kommunikatör eller sakansvarig. Enligt modellen är det bästa 
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sättet att nå ut med sitt budskap att informationen sprids av flera olika sändare som har tillit 

till mottagaren. (Larsson, 2014) Sändaren kodar sitt budskap, med hjälp av text eller samtal. 

Budskap är informationen som sändaren vill nå ut med. Mediet är den kanal i vilken man 

väljer att sända ut informationen till mottagaren. När mottagaren sedan läser eller lyssnar på 

informationen kallas det avkodning. Som sändare vill man att informationen ska skapa 

önskad effekt hos mottagaren. I organisatoriska sammanhang kan det till exempel vara att 

skapa förståelse eller minska osäkerheter. (Fiske, 1997; Larsson, 2014) Brus reducerar alltid 

sändarens avsikter på något sätt, till exempel i kanalen, av publiken, av avsändaren eller i 

själva meddelandet (Fiske, 1997). När man läser en text kan det handla om svåra ord som 

mottagaren inte förstår, eller att det är skrivet i ett oläsbart typsnitt. Mottagaren kan också i 

vissa medier ge feedback till sändaren. Det kan till exempel vara synpunkter på 

informationen eller oklarheter. Att ha möjlighet att lämna feedback hjälper sändaren att 

anpassa meddelandet till mottagarens behov och respons. Det gör att mottagaren kan känna 

sig delaktig i samtalet eller texten. (Fiske, 1997) Kontexten är i det sammanhang som 

kommunikationen sker (Larsson, 2014). 

Det finns faktorer som påverkar de olika enheterna i modellen. För sändarens del kan det 

vara faktorer som förkunskaper såsom individuella bakgrundsfaktorer, självuppfattning eller 

den sociala omgivningen i en grupp eller i en organisation. (Larsson, 2014) 

 5.2 Förändringskommunikation 
I förändringsprocesser är en nyckel till framgång att mottagare förstår och tolkar ett budskap 

på rätt sätt. Därför är kommunikationen vid en förändring viktig för att bland annat förstå 

behovet av förändringen, förstå effekterna och för att minska eventuellt motstånd. (Heide & 

Johansson, 2008a) Alla förändringar påverkar medarbetare på ett eller annat sätt och hur 

lyckat genomförandet blir beror i stort på hur kommunikationen fungerar under processen 

(Cornelissen, 2008). Huruvida kommunikationen lyckas eller inte kommer att diskuteras 

utifrån analysresultatet i den avslutande diskussionen. 

Behovet av kommunikationens effektivitet är viktig i en organisation där (1) det inte går att 

kommunicera face-to-face; (2) det inte finns tillräckliga resurser för att utöka 

kommunikationen under en förändring; (3) förändringsarbetet är ett måste och det inte finns 

mycket tid för samspel. (Cornelissen, 2008, s. 205) 

Förutom att avgöra hur effektiv kommunikationen behöver vara måste ledningen också inse 

hur viktig en enighet med medarbetarna är för att förändringen ska lyckas. För att uppnå 

enighet under en förändringsprocess måste det uppstå ett engagemang bland medarbetarna 

som leder till gemensamt beslutsfattande. Enighet behövs som mest när (1) förändringen 
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uppfattas vara radikal och/eller kontroversiell; (2) det finns tidigare motstånd mot liknande 

förändringar; (3) kritiska resurser, såsom godkännande av viktiga delar, är kontrollerade av 

medarbetarna; (4) pågående support och samarbete behövs för att upprätthålla 

förändringen. (Cornelissen, 2008, s. 205) 

När effektivitet och enighet kombineras, blir ledningen försedd med fyra 

kommunikationsstrategier. Strategierna ger praktiska överväganden av 

kommunikationseffektivitet och samförstånd inför beslutet vilken strategi som kan användas 

i förändringen. Dessa fyra kommunikationsstrategier är: 

• Need-to-know: sändaren väljer vem som ska få information och man ger den 

endast till de som berörs av förändringen. 

• Quid pro quo: medarbetare eller intressenter får information i utbyte mot något. 

• Equal dissemination: medarbetare och intressenter får all information ofta. 

• Equal participation: medarbetare och intressenter får all information, men fokus 

läggs på tvåvägskommunikation där man får synpunkter från de man informerar. 

(Cornelissen, 2008, s. 206-207) 

Heides och Johanssons (2008b) forskning har resulterat i tre synsätt på kommunikation vid 

förändringar. Kommunikationen kan ses som ett verktyg, en process eller som social 

förändring. När kommunikationen ses som ett verktyg är förändringen planerad och man vill 

med hjälp av kommunikationen skapa förståelse och öka motivationen bland medarbetarna. 

Kommunikationen blir ett verktyg för att informera om förändringen. När kommunikationen 

ses som en process är förändringen framväxande och kommunikationen bidrar till 

produktionen av en ny social verklighet. Detta synsätt används av forskare för att studera hur 

medarbetare förstår förändringsinitiativ. Det tredje synsättet ser kommunikationen som 

social förändring vilket betyder att själva kommunikationen är mediet för förändring. 

Synsättet undersöker relationen mellan kommunikation och handling. (Heide & Johansson, 

2008b) 

 5.3 Retorisk teori 
Retorikens teori handlar om konsten att tala väl och övertygande (Grinde, 2008; Renberg, 

2007). Retorik ska ge oss en djupare förståelse för hur vi som mottagare påverkas av 

varandra (Kjeldsen, 2008; Renberg, 2007). I organisationer kan retorikperspektivet 

användas i form av kommunikativ maktbalans. Organisationers relationer förhandlas via 

retoriska knep. (Larsson, 2014) 
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Enligt Kjeldsen (2008) kan man inte övertala någon om något som man inte redan har en 

gemensam synpunkt om. För att sedan få en mottagare att dela sin synpunkt måste man först 

mötas på en gemensam plats. En sådan plats kallas i retoriken för topos. I medieforskning 

återfinns det topiska tankesättet i kommunikationsmodellen, “vem- säger vad - i vilken kanal 

- till vem - med vilken effekt?” (Kjeldsen, 2008, s. 165). Kommunikationshandlingar kan 

utifrån dessa svar beskrivas på ett lämpligt sätt (Kjeldsen, 2008). 

Att välja rätt ord är viktigt för retoriken, det handlar om grammatiska och språkliga uttryck. 

Språkets fyra dygder: 

1. Förmågan att uttrycka sig korrekt i språkliga anseenden (elocutio). Det kan vara med 

varierande satsbyggnad, meningslängd och så vidare för att uppnå olika typer av effekter. 

2. Att uttrycka sig tydligt, pedagogiskt och klart. Man kan använda sig av uttryck och termer 

som mottagaren förstår, men det är också viktigt att välja uttryck som förmedlar sina 

tankarna så bra som möjligt. 

3. Att uttrycka sig konstfullt, det gäller att välja ord som smyckar sin text. Orden ska väcka en 

viss känsla hos mottagaren. 

4.  Att välja en stilnivå som passar för tillfället (decorum). Man brukar nämna tre stilnivåer: 

låg stil, mellanstil och hög stil. (Grinde, 2008, s. 237-238) 

Språkhandlingar är direkta eller indirekta handlingar. Det finns påståenden, frågor, 

uppmaningar och utrop som kan finnas i texter och tal för att övertyga mottagaren. (Renberg, 

2007) Ett påstående kan till exempel vara “detta är det största som hänt i Sverige sedan 

1900-talet.” Vidare kan en uppmaning vara “gå in och rösta på din favorit”. Ett utrop kan 

vara till exempel “Det är omöjligt!”.  

När man använder sig av stilfigurer ger det orden, uttrycken och fraserna i texten en annan 

innebörd än vad de normalt har. Det finns stilfigurer som ger ord en betydelse som avviker 

från den bokstavliga, dessa kallas troper. De vanligaste stilfigurerna inom troper är liknelser 

och metaforer. Det finns också stilfiguren ornament som låter ord behålla sin ursprungliga 

betydelse, men ger olika strukturer och språkliga mönster så orden blir varierade och 

rytmiska. Dessa stilfigurer kan skapa uppmärksamhet, just för att de skapar en skillnad mot 

vanligt. De vanligaste är att upprepa ord (allitteration), eller skriva motsatsord i samma 

mening (antites). (Renberg, 2007) 

För att begränsa vår analys har vi valt ut sex stilfigurer av de som Renberg (2007) 

rekommenderar att börja sin analys med.  
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• Allitteration: bokstavsrim där orden börjar på samma bokstav; bakar bara bullar. Vi 

har stött på allitteration i tal och ser det mest som ett talspråkligt uttryck. 

Anledningen till att vi väljer att ha med denna stilfigur är för att försöka hitta 

slagfärdiga uttryck som stärker en ståndpunkt.  

• Liknelse: när något liknas med något annat; som en vind drog hon in. Liknelser ser vi 

som ett kraftfullt verktyg för att skapa förståelse. Genom att likna någonting med 

något annat förklaras innebörden av budskapet på ett generellt sätt.  

• Metafor: en liknelse utan “som”; river upp sår. Precis som med en liknelse förklaras 

någonting med något som går att relatera till. Det finns till synes näst intill oändligt 

med metaforer och med kunskap om dess innebörd får man även förståelse för 

innebörden av vad som sägs i texten.  

• Metonymi: när ett ord byts ut mot ett annat ord som ligger i närhet; Sverige går till val 

på söndag. Vi har letat efter stilfiguren i texterna för att se om det finns någon 

konkretisering av begrepp.  

• Pleonasm: två synonymer som används tillsammans; kallt och kyligt.  Stilfiguren 

beskriver stycken där ord som kan uteslutas förekommer. Vid rätt användning kan 

stilfiguren förstärka och förtydliga det man vill förmedla. 

• Retorisk fråga: en mening som egentligen är ett påstående; Kan detta kallas rättvisa? 

Den retoriska frågan ställs när svaret redan är givet. Vi tycker att den retoriska frågan 

är en kraftfull stilfigur som på något vis förmedlar makt och auktoritet.  

(Renberg, 2007) 

 5.4 Public relations  
Public relations handlar i synnerhet om att kunna skapa värde för en organisation genom att 

bygga goda relationer och långsiktiga relationer med strategiskt viktiga intressentgrupper 

(Fransen & Johansen, 2007). En annan definition är att public relations är samspelet med 

omvärlden (Larsson, 2014). Eftersom Polismyndighetens verksamhetsidé bygger på att den 

ska arbeta närmare medborgarna krävs det därför att det finns ett förtroende för 

Polismyndigheten (Polisen 2015b). Förtroendet påverkas i sin tur av relationen med det 

omkringliggande samhället och därmed omvärlden (Larsson, 2014).  

Inom public relations är det viktigt hur den allmänna opinionen ser på organisationen. Den 

allmänna opinionen baseras på individers attityder kring specifika frågor. Dessa attityder 
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bygger bland annat på ålder, bakgrund, religion, geografisk plats och umgänge. Detta hjälper 

till att forma varje enskild individs attityd, och de dominerande attityderna ger sedan en 

allmän opinion. Public relations syftar till att stärka positiva attityder, förändra negativa 

attityder och få de neutrala att bilda en uppfattning som främjar organisationens funktion. 

Organisationen bestämmer vad som ger ett hotat rykte eller image utifrån image restoration 

theory. Då bestämmer organisationen också vilken publik som måste övertalas för att kunna 

upprätthålla och återställa den positiva bilden av organisationen. (Fearn-Banks, 2011)  

Det finns både aktiva och passiva publiker inom public relations. Aktiva söker information 

och svarar på organisationens initiativ, de har större inflytande i organisationen. En passiv 

publik vill inte förbereda sig för att engagera sig i organisationen. Det finns också en viss 

publik som ses som latent och bara blir aktiv när den fått något att engagera sig i. (Choo, 

2009) Det är också en skillnad mellan publik och intressenter. Grunig och Repper (1992) 

definierar intressenter som personer som blir påverkade eller påverkas av organisationen, 

men som ofta är passiva, medan de intressenter som blir mer aktiva i en organisation blir 

definierad som publik. (Grunig & Repper, 1992) 

Inom public relation-fältet finns även kriskommunikationsforskning. Precis som vid en 

förändringsprocess handlar kriskommunikation om kommunikationshantering vid olika 

faser. Den gemensamma nämnaren är tvåvägskommunikation och i arbetet med att 

förebygga en kris spelar public relations en viktig roll. (Fearn-Banks, 2011) I fallet med 

Polissamordningen handlar förebyggandet om att undvika en förtroendekris. 
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6. Metod och material 
I detta kapitel kommer vi att beskriva vår valda metod. Vi kommer också beskriva hur vi 

samlat in materialet och vad som kommer att göras med det. Slutligen förklarar vi hur 

analysen har skett och vilka problem vi stött på. 

6.1 Kvalitativ metod 
I denna studie används en kvalitativ metod. Detta för att kunna fånga in helheten i de utvalda 

texter som vi kommer att analysera. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) 

menar att den kvalitativa metoden handlar om att fånga helheten i en text och inte en mätbar 

summa som analysenheterna i den kvantitativa metoden ger. Genom intensiv läsning kan 

man ta fram innehåll som är dolt under ytan vilket inte skulle vara åtkomligt i en kvantitativ 

analys (Esaiasson et al. 2012). Vi valde bort den kvantitativa metoden eftersom vi inte vill 

veta hur ofta eller hur frekvent någonting förekommer i de utvalda texterna utan vi vill veta 

hur texterna i fråga är utformade. Den kvantitativa metoden använder sig av begrepp såsom 

enhet, mätning och fördelning, vilket inte är av vårt intresse då syftet med våra analyser är att 

undersöka utvalda texters utformning. Däremot förekommer enheter i form av sammanhang 

i kvalitativa studier, vilket kan leda oss till den bakomliggande idén som vi vill undersöka 

(Jarlbro, 2000).  

 6.2 Analysmetod 
Textanalys är en övergripande metod för flera analysmetoder (Helland, Knapskog, Larsen & 

Östbye, 2004). “Textanalysen förutsätter ett perspektiv, begrepp och en frågeställning som 

ger analysen riktning och redskap för att förstå texterna” (Helland et al. 2004, s. 63). Vårt 

syfte är att se hur förändringskommunikationen under Polismyndighetens omorganisering 

sett ut och därför är en textanalys den bäst lämpade metoden. Vi kommer att rikta in oss på 

retorikanalys. En retorikanalys handlar om att kunna framföra ett tal eller att skriva en text 

som är övertygande (Helland et al. 2004). När man gör en retorikanalys är syftet att kunna 

förklara vilket ändamål och resultat kommunikativa handlingar får. En analys brukar göras i 

två språkliga steg; första steget är att göra observationer och dra slutsatser, dessa måste vara 

logiska och relevanta. Andra steget är att sammanställa dessa till en fokuserad text. (Renberg, 

2007) 

De flesta som använder sig av retorik som analysmetod gör det för att försöka få mottagaren 

att ändra åsikt eller dela organisationens synpunkt i ett speciellt ämne. Det kan också vara för 

att kunna beskriva samspelet mellan alla de olika medel en sändare kan använda för att 

övertyga. (Ekström & Larsson, 2010) Myndigheten måste övertyga både medarbetare och 

medborgare för att motivera omorganiseringen (Heide & Johansson, 2008a; Kotter, 1996). 
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I vår retoriska analys ska vi få reda på hur Polismyndigheten övertygar sina mottagare i sina 

texter med dessa frågor: 

• Vilka språkhandlingar dominerar i texten? 

• Vem är det som har ordet i texten? 

• Vem är det som tilltalas i texten och hur? 

• Är texten tydlig, pedagogisk och klar? 

• Vilken stilnivå ligger texten på? 

• Vilka stilfigurer hittas i texten? 

Vi kommer också utöver retorikanalysen att använda oss av basmodellen i sitt kontextuella 

sammanhang (modell 5.1) för att svara på frågorna “vem- säger vad - i vilken kanal - till vem - 

med vilken effekt?” (Kjeldsen, 2008, s. 165). För att få svar på vår frågeställning om 

kommunikationsteorin kommer vi att behöva ställa frågor om varje del i basmodellen i sitt 

kontextuella sammanhang (modell 5.1): 

• Vem skriver texten? 

• Vad informerar man om? 

• Till vem skrivs texten? 

• Finns det något brus i form av till exempel svåra ord eller meningar? 

• Finns det möjlighet till feedback? 

Vi kommer också utifrån en tredje analys undersöka förändringskommunikationen. Detta är 

intressant för att kunna plocka ut vad det informeras om på hemsidan. Följande frågor 

kommer att ställas till materialet: 

• Vilken kommunikationsstrategi används? 

• Vilket synsätt på kommunikationen passar in på texterna? 

6.3 Motivering 
I vår uppsats vill vi med hjälp av dessa tre analyser undersöka hur Polismyndigheten 

kommunicerar ut sin information. En myndighet är inte beroende av intressenter på samma 
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sätt som andra organisationer. Myndigheter kan inte heller förlora sina intressenter, utan de 

finns alltid kvar. Myndigheter är istället mycket måna om intressenternas förtroende. Därför 

har vi gjort tre olika analyser för att kunna svara på hur de har kommunicerat, hur 

förändringskommunikationen har sett ut, och vad det är som kommunicerats. I vår analys 

fokuserar vi på vad som har informerats och vad som har uteblivit i kanalen som 

Polismyndigheten valt att använda sig av. Vi såg att det fanns en specifik hemsida för 

information om Polismyndighetens kommunikation under deras förändringsprocess och det 

var uppenbart att detta material var direkt användbart för vårt syfte. Vi valde 

Polismyndighetens nyhetsarkiv som analysmaterial för att vi antog att vi kunde hitta svar på 

våra frågeställningar i dessa. Dessa texter riktar sig både till medarbetarna och medborgarna. 

Under arbetets gång har vi stött på några svårigheter. Det har till exempel varit svårt att sålla 

information och veta vad som är relevant för just vår studie. Stundtals har analysmaterialet 

varit relativt intetsägande, men våra tre analyser har bidragit till en djupare förståelse för 

kommunikationsprocessen. Att hitta material att analysera har inte varit något problem då 

det på Polissamordningens hemsida finns gott om information. Även Polismyndighetens 

hemsida har varit en bra och tillförlitlig källa för information. 

I början av arbetet diskuterade vi om vi skulle använda oss av kvalitativa intervjuer som ett 

komplement till våra textanalyser. Vi skulle i så fall ha intervjuat både medarbetare på 

Polismyndigheten och medborgare för att ta reda på hur de som mottagare uppfattat 

budskapet i texterna. På grund av den avsatta tiden för uppsatsarbetet valde vi att begränsa 

oss och endast använda oss av textanalyser. 

6.4 Insamlingsmetod och urval 
Materialet som används i denna analys kommer att bestå av texter från Polissamordningens 

hemsida. Texterna som finns publicerade på hemsidan består av allt från projektdirektiv till 

material till den som ska föreläsa om förändringen. Texterna vi valt att analysera är 

strategiskt utvalda utifrån nyhetsarkivet på hemsidan. Urvalet började göras redan vid 

orienteringen bland det material som Polissamordningen publicerat. Eftersom vi har gjort ett 

strategiskt urval har vi plockat ut texter som främst har innehållit information relaterat till 

förändringen. Vi valde därefter bort texter som innehöll mindre än 250 ord för att kunna 

göra en rättvis analys. 

 6.5 Material 
Text 1: En bild av läget - en ny Polismyndighet (3 juni 2013) 

Text 2: Inför 2015 surras det om.. (17 mars 2014) 
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Text 3: Ta snabbfilen till Polissamordningen (2 juli 2014) 

Text 4: Förhandling inleds om inplacering i nya myndigheten (5 augusti 2014) 

Text 5: Kommentar: Så får vi mer polis för skattepengarna (1 september 2014) 

Text 6: Oro, chefstillsättningar och takten i förändringsarbetet (29 oktober 2014) 

Text 7: Ny arbetsordning ger mer ansvar till medarbetarna (6 november 2014) 

Text 8: Det Polisförbundet inte nämner är viktigare (18 november 2014) 

 6.6 Validitet och reliabilitet  
Med validitet menar man giltighet eller trovärdighet och betyder i stora drag att man mäter 

det man avser att mäta (Helland et al, 2004). Begreppet validitet kan delas upp i 

begreppsvaliditet och resultatvaliditet. Begreppsvaliditet handlar om en överenskommelse 

mellan teoretisk definition och operationell indikator samt frånvaro av systematiska fel. Ju 

längre avståndet är mellan den teoretiska definitionen och den operationella indikatorn desto 

större blir validitetsproblemet. De systematiska felen gör man varje gång man använder 

bristfälliga mätinstrument som inte kan nå det man är ute efter. Resultatvaliditet är att vi 

faktiskt mäter det vi påstår att vi mäter och är ett resultat av god begreppsvaliditet och hög 

reliabilitet vilket kan beskrivas som tillförlitlighet. Reliabiliteten blir högre ju mer man 

undviker slarvfel under insamling och bearbetning av datan. Ju mer noggrann man är när 

man använder sitt mätinstrument desto högre blir sedan reliabiliteten. (Esaiasson et al. 

2012) 

Genom att göra en retorisk analys kompletterande med kommunikationsmodellen och frågor 

kring vad informationen har handlat om, gör vi en omfattande analys där alla delar finns med 

som behövs för att ha en hög reliabilitet. Vid det första urvalet av analysmaterial valde vi ut 

10 texter, men 2 texter togs bort eftersom innehållet låg utanför det vi ville undersöka. Med 

det mätinstrument vi använt har vi kunnat komma fram till svar på de frågeställningar vi 

ställt. Vi har under studiens gång försökt att kontrollera att våra analyser och teorier är 

relevanta för studiens syfte. För att undvika slarvfel har vi kontinuerligt kontrollerat att vårt 

insamlade material är korrekt i relation till ursprungskällan vilket i sin tur har lett till högre 

reliabilitet. 
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7.  Analys och resultat 
I detta kapitel redovisar vi resultatet av våra tre analyser kopplat till våra 

frågeställningar. Varje slutsats av respektive analys svarar på frågeställningarna. 

7.1 Analys 1 – Kommunikationsprocessen utifrån kommunikationsmodellen 
Vi kommer att använda en kommunikationsmodell som teoretisk utgångspunkt för att kunna 

beskriva Polissamordningens kommunikationsprocess översiktligt. 

Kommunikationsmodellen vi utgår från är basmodellen i sitt kontextuella sammanhang och 

består av sändare, budskap, medium, mottagare, feedback, brus, effekt och kontext (modell 

5.1). I modellen finns även kodning, avkodning och individuella, sociala, 

organisatoriska  samt publika faktorer, dessa enheter kommer dock inte att användas i vår 

analys då vår metod inte kan nå det önskade resultatet för det inte finns inom ramarna för 

vårt syfte. Sändare är den person eller organisation som sänder ett meddelande. Varje 

meddelande har ett budskap, det vill säga en mening. Den kanal som meddelandet förmedlas 

genom kallas för medium och används för att nå sin mottagare, med andra ord den som ska 

ta emot meddelandet. Feedback är den återkoppling som mottagaren kan göra i form av 

synpunkter och frågor. På vägen från sändare till mottagare finns det brus som påverkar 

meddelandet. Bruset kan vara svåra ord eller annat som ofta påverkar innehållet negativt. 

Kontexten är det stora sammanhang som meddelandet förmedlas i. (Fiske, 1997; Larsson, 

2014) 

 7.1.1 Sändare 
I text 5, 6 och 8 är Thomas Rolén den explicita sändaren då han står som undertecknare med 

namn och yrkesbeteckning. Där använder Rolén personliga pronomen i sina texter i form av 

både “jag” och “vi”. I texterna 1, 3, 4 och 7 finns det ingen tydlig sändare och sändaren gör sig 

heller inte synlig på något sätt med hjälp av personliga pronomen. I text 2 används “vi”, men 

eftersom det inte finns någon tydlig sändare blir det oklart vilka “vi” egentligen är. 

7.1.2 Budskap 
Text 1, publicerad 3 juni 2013, är en sammanställning av vad som togs upp under tre 

seminarier. Seminariet ägde rum den 28 maj i Göteborg hos samverkansområdet Väst. 

Texten skriver vilka problem och hinder som samverkan i Väst tror de kommer att möta på 

vägen under organisationsförändringen och vad som behöver göras för att motverka dessa. 

Text 2, publicerad 17 mars 2014, består av frågor och svar från medarbetare som tagits upp 

på arbetsplatsträffar under början av 2014. Frågorna handlar till största del om 

omorganiseringen, men en fråga rör specifikt Polisens kontaktcenter (PKC) som inte har med 
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förändringen att göra. Det finns en länk där man kan ta del av fler frågor och svar i slutet av 

texten. 

Text 3, publicerad 2 juli 2014, handlar om vad som hittills har hänt under omorganisationen. 

Den börjar inledningsvis med en redovisning av hur långt arbetet har kommit, sedan vad som 

händer i skrivande stund och till sist en bakgrund som beskriver hur man kommit fram till 

besluten som tagits om omorganiseringen. 

Text 4, publicerad 5 augusti 2014, handlar om hur och när inplaceringen av medarbetarna i 

den nya Polismyndigheten börjar gälla. Det hävdas att för de flesta medarbetare innebär det 

inte några större förändringar. 

Text 5, publicerad 1 september 2014, beskriver vad skillnaden blir efter omorganiseringen. 

Den handlar också om hur ledningen ska få mer inflytande över hur regleringsbrevet ska se 

ut. Det finns också en viss förklaring till bakgrunden till ledningens förslag. 

Text 6, publicerad 29 oktober 2014, handlar om vad som har hänt under förändringsarbetet 

hittills, och vad som händer just nu. Det nämns att myndigheten har en tidsplan som måste 

följas för att uppfylla regeringsbeslutet. Texten handlar också om vad som behöver att göras 

och tänkas på framåt.  

Text 7, publicerad 6 november 2014, informerar om hur arbetsordningen kommer att ändras 

efter omorganisationen. Det kommer att bli mer ansvar för cheferna, men de kan sedan 

delegera arbete till medarbetare med kompetens inom området.  

Text 8, publicerad 18 november 2014, är skriven som ett svar på den kritik som 

Polisförbundet genom Lena Nitz publicerat på sin hemsida. Sändaren av texten exemplifierar 

delar ur arbetsordningen som har blivit kritiserade. Texten förtydligar även oklarheter som 

kan finnas om organisationsförändringen.  

7.1.3 Medium 
Samtliga texter vi valt att analysera finns att hämta i nyhetsarkivet på Polissamordningens 

hemsida. Mediet är därmed en digital kanal som fungerar som en gemensam 

kommunikationskanal för såväl medarbetare som medborgare. På hemsidan förekommer 

ingen tvåvägskommunikation då det inte finns utrymme för återkoppling för mottagarna. 

Istället hänvisar hemsidan medborgare till sociala medier och medarbetarna hänvisas till sin 

närmaste chef. Till denna vidare kontakt uppmanas inte, utan hänvisas till länkar i 

anslutning till texten. 
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 7.1.4 Mottagare 
Eftersom hemsidan är riktad både internt och externt blir på ett sätt texterna riktade till alla. 

I vissa fall blir det mer tydligt att texten är riktad mer till medborgare även om medarbetarna 

också berörs av texten. När vi anser att texterna är riktade till medarbetare blir språket 

annorlunda. Fackord och termer förekommer och sändaren tar för givet att mottagaren 

förstår innebörden av dessa ord. När texten riktar sig till medborgare finns inte dessa svåra 

ord, utan blir mer allmängiltig. 

I text 1, 3, 6 och 7 finns ingen specifik mottagare vad vi kan se. Text 2 består av frågor som är 

skrivna av medarbetare och svaren riktar sig tillbaka till medarbetaren genom att sändaren 

skriver “du” i svaren. Texten beskriver även medborgare som “våra medborgare”, vilket 

utesluter medborgare som mottagare. I text 4 tolkar vi också att texten riktar sig till 

medarbetare eftersom det i denna text förekommer flera fackord och termer, exempelvis 

”OFR/P”, ”ORG-1” och ”nomenklatur”, som kräver viss förförståelse. Även i text 8 ser man 

tendenser till att medarbetaren är mottagaren. Thomas Rolén, som står som sändare av 

texten, skriver: “Även jag ser fram emot fortsatt konstruktivt samarbete med alla 

arbetstagarorganisationer”. Det tyder på att texten riktar sig till alla berörda inom 

Polismyndigheten. 

Text 5 är tydligt avsedd för medborgarna då den beskriver hur medborgarna kommer att bli 

mer aktiva i polisarbetet. I texten förklaras dessutom olika begrepp som medborgarlöften och 

regleringsbrev vilket inte hade behövts om texten var avsedd för medarbetare: 

Förslaget till regleringsbrev och arbetet med medborgarlöften hänger ihop. 

Regleringsbrevet är statsmaktens nationella mål för Polisen, uppifrån. 

Medborgarlöften är del av styrningen underifrån, utifrån medarbetares och 

medborgares kunskap om de lokala problemen. Vi följer på så sätt direktivet 

från regeringen att den nya Polismyndigheten ”ska byggas underifrån”. 

7.1.5 Feedback 
Kommunikationen via hemsidan är envägskommunikation i form av nyhetstexter. Men i 

vissa texter uppmanas medarbetarna ibland att vända sig till sin närmaste chef för eventuella 

frågor. Ingen text ger möjlighet till direkt feedback. I samband med varje nyhetstext finns 

möjligheten att dela texten på sociala medier, men vi anser inte att det är en form av 

feedback. 
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 7.1.6 Brus 
I flera texter förekommer ord som kan vara svåra att förstå om man inte är insatt i ämnet 

eller polisarbetet. I texten förekommer stavfel och talspråk som vi tycker påverkar textens 

helhet. Vi har gjort dessa tolkningar utifrån våra egna uppfattningar om texterna då vi själva 

identifierar oss som mottagare. Ett annat brus vi kan se är att hemsidan inte är 

mobilanpassad och därför kan vara svår att använda om man inte besöker hemsidan via en 

dator. 

 7.1.7 Effekt 
Vi studerar inte specifikt effekten hos tilltänkta mottagare eftersom vår metod inte kan 

användas för att nå det önskade resultatet. Vi kan däremot spekulera och se indikationer på 

effekter som vi kommer att redovisa i efterföljande stycke. Texterna har flera effekter, både 

positiva och negativa. Vi tolkar det som att de texter med en tydlig sändare, i detta fall 

Thomas Rolén som skriver texterna 5, 6 och 8, ger större effekt hos mottagarna. Eftersom 

han har det yttersta ansvaret för Polissamordningen tycker vi att det ger ett auktoritärt 

intryck och effekten blir då ett fortsatt förtroende för omorganiseringen i sin helhet. I text 8 

möter Thomas Rolén Polisförbundets kritik mot Polissamordningen och eftersom han själv 

träder fram som sändare och syns i texten förklarar han situationen. Om detta är en strategi 

för att reducera osäkerhet i förändringen kan vi inte veta säkert då denna analys inte 

undersöker de bakomliggande tankarna, men vi kan se indikationer på detta. 

När texterna blir oprofessionellt skrivna och består av konstiga ord och meningar ger det 

istället en negativ effekt. Text 1 ska ge en bild av läget men är snarare ett referat från tre 

seminarier för polisanställda i ett av samverkansområdena. Texten består av många korta 

stycken som ger en osammanhängande text och egentligen en ganska intetsägande bild av 

läget. Text 4 beskriver förhandlingarna om inplacering i den nya Polismyndigheten och är 

tydligt riktad till medarbetare. Även om texten är av mer operativ karaktär ger den ett intryck 

av att den är väldigt auktoritär, och att man bör acceptera läget, till exempel: “Om man inte 

aktivt motsätter sig övergången senast den 28 september förs man över automatiskt. Om 

man motsätter sig övergång blir man uppsagd från Polisen.”. I text 6 informerar Thomas 

Rolén om förändringen. Han skriver om vad som sker just nu och hur de ska gå vidare. I de 

sista två meningarna skriver han: “Det innebär att fortsatta förändringar som arbetas fram 

kommer att förhandlas med berörda parter i god ordning. Precis så som vi gjort hittills.” . 

Detta stödjer vår uppfattning om att syftet med texterna är att reducera osäkerhet. 

Text 2 är skriven som en sammanställning av frågor som tagits upp på arbetsplatsträffar runt 

om i landet. Att texten över huvud taget skrivits är enligt oss ett tecken på att det råder en 

osäkerhet på arbetsplatserna. Därför försöker sändaren att reda ut oklarheter och minska 
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den osäkerhet som råder med hjälp av konkreta svar. Hur frågorna som besvaras valts ut 

framgår inte. 

Att omorganiseringen är omfattande och tidskrävande undgår ingen och det kan därför bli 

svårt att greppa och oklart om man inte är insatt i arbetet. Text 3 är en pedagogisk text som 

tydligt redogör för hur långt arbetet kommit, vad som händer nu och hur beslut tas fram. 

Texten ger en positiv effekt som bidrar till ökad förståelse för omorganiseringen. Eventuella 

oklarheter reds ut och operativa åtgärder beskrivs. 

Text 7 innehåller beskrivningar och förklaringar på praktiska detaljer för den nya 

arbetsordningen. Den önskade effekten borde vara en ökad förståelse och kunskap, men vi 

känner att texten inte lyckas framställa den önskade effekten. 

7.1.8 Kontext 
Samtliga texter som finns på hemsidan är en del av Polissamordningens 

förändringskommunikation vilket då även blir kontexten. På ett eller annat sätt bidrar 

texterna med information om förändringen. 

 7.1.9 Slutsats av analys 1 
Hur överensstämmer Polismyndighetens förändringsprocess med 

kommunikationsmodellen?  

Kommunikationsmodellens olika delar finns representerade på ett eller annat sätt i 

kommunikationen om Polissamordningen. Vissa delar är betydligt mer framträdande än 

andra. Ett tydligt samband vi sett i texterna är att de olika delarna påverkar varandra. Vi 

upplever att de texter som har Thomas Rolén som sändare ger ett auktoritärt och 

övertygande intryck. Avsaknaden av en explicit sändare i vissa texter ger ett intetsägande 

intryck. Troligtvis ska vi som mottagare ha uppfattningen att Polissamordningen i helhet ska 

stå som sändare, men då detta inte tydligt framgår blir det problematiskt. 

Efter denna analys kan vi klart och tydligt se att det totala nyhetsflödet är ett försök till en 

integrerad kommunikation där både externa och interna intressenter ska nås. Det brister 

eftersom det inte finns en tydlig sändare i texterna, och för att mottagaren är ibland svår att 

definiera.  

Det går inte att mäta effekten med vår metod, men utifrån den information som finns att 

tillgå kan vi ana den önskade effekten i de olika texterna. 
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7.2 Analys 2 - Förändringskommunikation  
När man kommunicerar i en förändring finns det flera sätt att göra det på. Cornelissen 

(2008) beskriver fyra kommunikationsstrategier. Need-to-know bygger på att sändaren 

väljer ut vem som får information och att man endast ger information till den som berörs av 

förändringen. Quid pro quo bygger på att medarbetare eller intressenter får information om 

förändringen i utbyte mot till exempel pengar, erfarenhet eller resurser. När man använder 

strategin equal dissemination fokuserar organisationen på att ge medarbetarna och 

intressenterna all information ofta, man ska inte dölja något. Den fjärde strategin equal 

participation liknar equal dissemination men här läggs istället fokus på 

tvåvägskommunikation där organisationen tar till sig synpunkter och förslag från 

medarbetare och intressenter. (Cornelissen, 2008; Lewis et al. 2001) 

Heide och Johansson (2008b) har i sin forskning tagit fram tre synsätt på hur 

kommunikation vid förändring kan användas: kommunikation som verktyg, kommunikation 

som process och kommunikation som social förändring. Kommunikation som verktyg 

används när förändringen är planerad och kommunikationen ses som ett verktyg för att 

informera och förklara förändringen. Fokus läggs på frågorna vad, när, vem och hur. 

Kommunikation som process används när förändringen är framväxande och fokuserar på att 

ge medarbetarna rätt uppfattning och förståelse om förändringen. När kommunikationen 

används som en social förändring är förändringen framväxande och organisationen 

undersöker relationen mellan kommunikation och handling. (Heide & Johansson, 2008b) 

 7.2.1 Vilken kommunikationsstrategi används? 
Kommunikationsstrategin equal dissemination bygger på att organisationen i fråga fokuserar 

på att ge medarbetarna och intressenterna all sorts information, den ska ges ofta och vara 

jämställd (Lewis et al. 2001). Texterna vi analyserat förmedlar övergripande information om 

förändringen och ger både medarbetare och intressenter, i det här fallet medborgare, samma 

sorts information. Informationen är tillgänglig för alla eftersom den ligger på en extern kanal, 

vilket knyter an till strategin. Informationen finns fortfarande tillgänglig på hemsidan även 

om förändringsarbetet är klart. Strategin bidrar till att få mottagarna att bli mer involverade 

och införstådda i omorganiseringen vilket görs genom att texterna ger både medarbetare och 

medborgare all information och ofta. Denna tolkning är summan av samtliga åtta texter vi 

analyserat för att få grepp om den övergripande kommunikationsstrategin. 

7.2.2 Vilket synsätt på kommunikationen passar in på texterna? 
Vi kan iaktta synsättet “kommunikation som ett verktyg” i hur Polissamordningen använder 

sin kommunikation under förändringen. Synsättet bygger på att kommunikationen ska vara 
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ett verktyg för att förklara och informera om förändringen, vilket görs på hemsidan. Vidare 

ska kommunikationen vara bred och öppen samt ge information för att förebygga motstånd 

och minska osäkerheter. (Heide & Johansson, 2008b) Ett tydligt exempel på denna sorts 

kommunikation finner vi i text 4 som förklarar hur förhandlingen om inplacering i den nya 

Polismyndigheten kommer att gå till. Texten ger svar på frågorna vad, när, vem och hur: 

• Vad: Förhandling om inplacering i nya myndigheten inleds. 

• När: Texten är publicerad den 5 augusti 2014 och informerar om att den 7 augusti 

startar förhandling med arbetstagarorganisationer. Sedan redogörs för att 

medarbetare kommer att få information senast den 15 september och att man den 28 

september automatiskt överförs till den nya Polismyndigheten. 

• Vem: I texten är det tydligt att medarbetare är mottagaren, och att det är 

medarbetarna som berörs.  

• Hur: “Efter genomförda förhandlingar kommer varje medarbetare att få information 

om sin preliminära inplacering av sin chef senast den 15 september.” Det står även i 

texten att man får brev hemskickat med information om övergången. 

Sättet att se på kommunikationen som ett verktyg är som tidigare nämnt viktigt för att 

minska motstånd. Text 8 är ett svar på den kritik som Polisförbundet riktat mot 

omorganiseringen. Detta kan vi tycka är ett effektivt verktyg för att minska det eventuella 

motstånd som kan uppstå till följd av Polisförbundets kritik. Även i denna text kan vi se 

svaren på frågorna vad, när, vem och hur: 

• Vad: Thomas Rolén som skrivit texten svarar på den kritik som Polisförbundet riktat 

mot omorganiseringen. 

• När: Inför övergången till nya myndigheten 1 januari 2015. 

• Vem: Det finns en tydlig sändare och mottagare i texten. 

• Hur: För att omorganiseringen ska kunna genomföras på ett bra sätt lyfter Thomas 

Rolén fram tre förhållningssätt för att få organisationen att fungera: Beslutad 

organisation gäller, det finns chefer som kan hantera eventuella övergångsproblem 

och ingen slutar med något förrän annan tar vid. 

Text 2 skiljer sig en del från de andra texter vi analyserat då det är en text som spaltar upp 

frågor som tas upp på arbetsplatsträffar runt om i landet. Texten bidrar till en ökad förståelse 
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och är ett försök till att reducera eventuella osäkerheter som kan ha uppstått hos 

polisanställda.  

• Vad: Det är en informationstext där Polissamordningen svarar på frågor.  

• När: Texten är publicerad den 17 mars 2014 och frågorna handlar om övergången till 

den nya myndigheten som träder i kraft den 1 januari 2015.  

• Vem: Inte heller i denna text finns det någon tydlig sändare, men vi hävdar att det är 

någon från Polissamordningen som svarar på frågorna. 

• Hur: Frågor som är av “de hetaste” på arbetsplatsträffar runt om i landet besvaras på 

ett insiktsfullt och pedagogiskt sätt. Det är fylliga svar som bidrar till en ökad 

förståelse för förändringen och minskar eventuell osäkerhet.  

7.2.3 Slutsats av analys 2 
Vad har kommunikationen om förändringen handlat om? 

För att kunna övertyga externa mottagare måste först de interna mottagarna övertygas 

(Clarén et al., 2005). Många av texterna vi analyserat indikerar att de är skrivna för att 

reducera osäkerhet och förhindra ryktesspridning både bland medarbetare och medborgare. 

Nyckeln till framgång i förändringsprocesser är att mottagarna förstår och tolkar ett budskap 

på rätt sätt och det är viktigt för att man ska förstå förändringen, effekterna och minska 

motståndet (Heide & Johansson, 2008a). Kommunikationen vi analyserat har till största del 

handlat om själva förändringsprocessen i form av lägesrapporter och förklaringar. Hur 

lyckad förändringen blir beror på hur kommunikationen fungerar under processen 

(Cornelissen, 2008) och eftersom omorganiseringen berör ca 28 500 medarbetare finns det 

inget utrymme för misslyckande.   

Vi har fått bekräftat att kommunikation om förändringen även skett på Polismyndighetens 

intranät och på arbetsplatsträffar (A-C. Wikström, personlig kommunikation, 20 november 

2015), men att de kommunikationsansvariga går ut med samma information på 

Polissamordningens hemsida tyder på att de, medvetet eller inte, följt 

kommunikationsstrategin equal dissemination som säger att alla ska få all information. 

Larsson (2011) menar att det bästa sättet att sprida information är att rikta den till någon 

som mottagaren kan känna förtroende för. I de texter som Thomas Rolén skrivit har han 

bemött kritik som riktats mot omorganiseringen för att minska den eventuella osäkerhet som 

kan uppstå. I rollen som särskild utredare går han ut med information och försäkrar att 
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övergången till den nya myndigheten kommer att ske på ett bra sätt för både medborgare och 

medarbetare.  

7.3 Analys 3 - Retorisk analys  
För att analysera hur sändaren av en text försöker övertyga sin publik måste vi först reda ut 

vem som är sändare och vem som är mottagare. Det är också viktigt att texten är tydlig, 

pedagogisk och klar. Precis som i basmodellen i sitt kontextuella sammanhang (modell 5.1) är 

sändaren den som vill övertyga, och mottagaren den som ska övertygas. För att övertyga 

finns en uppsjö av retoriska knep och uttryck. I vår analys undersöker vi hur tre olika 

retoriska verktyg används; språkhandlingar, stilnivåer och stilfigurer. Språkhandlingar är 

direkta eller indirekta handlingar såsom påståenden, frågor, uppmaningar eller utrop, dessa 

kan finnas i texter och tal. Texter kan ha olika stilnivåer beroende på vilka ord som används. 

En text med hög nivå innehåller till exempel många fackord och formella uttryck som kräver 

förförståelse. Har texten en låg nivå är den skriven så att alla kan förstå den utan någon 

större förförståelse. Det finns också en mellanstil där det är en blandad nivå, med både 

formella uttryck och enklare ord. För att ytterligare övertyga sin mottagare används 

stilfigurer som ger ord och uttryck en rikare eller starkare innebörd än vad de normalt har. 

För att begränsa oss har vi valt ut några enligt oss vanligt förekommande stilfigurer: 

• Allitteration: bokstavsrim där orden börjar på samma bokstav; bakar bara bullar. 

• Liknelse: något som liknas med något annat; som en vind drog hon in. 

• Metafor: en liknelse utan “som”; river upp sår. 

• Metonymi: ett ord byts ut mot ett annat ord som ligger nära; Sverige går till val på 

söndag. Det är inte Sverige som går till val, utan svenska folket.  

• Pleonasm: två synonymer som använd tillsammans i samma mening; kallt och kyligt. 

• Retorisk fråga: en mening som egentligen är ett påstående; kan detta kallas rättvisa? 

(Renberg, 2007) 

7.3.1 Text 1: ”En bild av läget - en ny Polismyndighet” 
I texten används flera språkhandlingar, de som dominerar är påståenden och uppmaningar. 

De flesta vi kan hitta i texten är direkta påståenden, dessa handlar om hur Polisen gör för att 

bli en bättre myndighet, till exempel: “Halland har en struktur för chefsstöd och 
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medarbetardagar som fungerar bra.” I texten finns också tydliga direkta uppmaningar, till 

exempel: “Målen bör bytas eller kompletteras med kvalitativa mål, enligt flera i väst.”. 

Texten är ett referat av samverkansområdet Västs synpunkter. Vi tror inte att texten är 

skriven av någon i Väst utan någon från Polissamordningen, men vi kan inte se en tydlig 

sändare. Texten tilltalar inte någon speciell mottagare, men vi anser indirekt att den riktar sig 

till de andra samverkansområdena i myndigheten. Mottagaren görs inte synlig i texten och 

den använder heller inga första eller andra personliga pronomen.   

Det framgår tydligt att det är anställda av Polisen och fackanställdas tankar kring 

omorganiseringen som texten handlar om. Vad de tycker är bra och mindre bra, och vad som 

behöver förändras. Men på grund av bristfällig skriftlig framställning tycker vi inte att texten 

förmedlar det myndigheten bör göra. Flera fackord finns i texten och det kräver en viss 

förförståelse. Det är en mellanstil då talspråk blandas med skriftspråk och fackord. Exempel 

på ord som behöver förförståelse: “nomenklatur”, “resultatkultur”, “kvalitativa mål” och 

“pinnjakt”. 

I texten har vi hittat flera stilfigurer: 

Liknelse: “Dagligvaruföretaget ICA lyftes fram som en liknelse. Ungefär såhär: Polisen ska ha 

en form av närbutiker, en form av standardbutiker och en Maxi-variant.” 

Metaforer: “[...] vilket annars river upp sår i organisationen.”, “Man har svårt att hålla en rak 

linje när det [...]” 

Metonymi: “Halland har en struktur för [...]” 

Pleonasm: “Det skapar osäkerhet och vinglighet inom organisationen.” 

I texten kan vi hitta ord vars klang som kan uppfattas som negativ där det inte behövs: “Men 

vägen från 22 myndigheter till en Polismyndighet är komplicerad.” Komplicerad får en 

negativ klang, vi skulle valt ordet invecklad eller komplex för att undvika den negativa 

klangen i ordet. 

7.3.2 Text 2: ”Inför 2015 surras det om...”  
I texten dominerar språkhandlingen frågor. Det finns också flera direkta påståenden i texten, 

till exempel: “I första hand ska du vända dig till din närmaste chef med dina frågor.” 

Det är medarbetarnas frågor som tas upp, men större delen av texten består av svar på dessa 

frågor. Texten har ingen tydlig sändare, men “vi” används i texten flera gånger och tyder på 
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att den som svarar på frågorna är någon som är arbetar med Polissamordningen och vidden 

av svaren tyder på att sändaren är insatt i förändringen. Vi kan tydligt se att medarbetare är 

mottagaren av texten. I vissa stycken nämns mottagaren, i både frågor och svar, som “du”, 

“dig”, “vi” och “oss” (som myndighet). Detta gör det tydligt att texten också är riktad till dem. 

Svaren på frågorna är tydliga och pedagogiska. Vi kan dock se att på flera ställen finns det 

konstiga formuleringar och meningar, vilket kan påverka budskapets tydlighet. Vi som läsare 

förstår vad som menas, men det ger ett slarvigt intryck hos myndigheten. Rubriken “Inför 

2015 surras det om…” ger intrycket av att årsskiftet är på gång och att många har frågor inför 

det kommande året. Att nyheten publiceras den 17 mars 2014, redan 9 månader innan året är 

slut bidrar till ett otydligt budskap.  

Stilnivån i texten är ganska hög. I texten finns det flera fackuttryck, detta krävs också för att 

svara på vissa frågor. Dessa ord förstår anställda hos polismyndigheten men kanske inte 

medborgare. Till exempel på ord som kräver förförståelse: “OP-rapporter” “ORG-rapporter” 

“PKC”. Ord som “surras”, “hetaste” och “lysas” förekommer i texten och sänker stilnivån. Om 

det är ett medvetet drag av sändaren kan vi inte veta, men ordvalen ger intrycket av att man 

försöker lätta upp stämningen i den i övrigt faktarika texten. Vi ser det istället som att det 

sänker nivån på texten. 

Texten innehåller endast ett fåtal stilfigurer. En metafor som vi kan se i texten är: “[..] nytt 

folk som ser saker med nya ögon.” 

7.3.3 Text 3: ”Ta snabbfilen till Polissamordningen” 
Denna text har inga dominerande språkhandlingar. Vi hittar ett fåtal påståenden och en 

fråga: “Hänger du med i polisreformen?” och “För de allra flesta blir det ingen förändring vad 

gäller arbetsuppgifter, arbetsort eller kollegor.” 

Det finns ingen tydlig sändare i texten. Att döma av ordval verkar det som att den som skriver 

texten inte är med i genomförandekommittén eller är berörd av omorganiseringen. Det känns 

som att sändaren betraktar omorganiseringen utifrån men beskriver “händelseförloppet” 

med god insikt i verksamheten, till exempel: “Särskilde utredaren Thomas Rolén och en 

genomförandekommitté har i uppdrag att [...]” I ingressen skriver sändaren: “Hänger du med 

i polisreformen? Här får du ett koncentrat av vad som hänt hittills [...]” Vi tolkar detta som 

att mottagaren är medborgare. Detta är enda gången i texten sändaren skriver med 

personliga pronomen, i resten av texten görs inte mottagaren synlig. 
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Det är en pedagogisk text, den förmedlar vad den vill och är informerande. Det finns 

konkreta mellanrubriker som ger en klar bild av läget i omorganiseringen: “så långt har 

arbetet kommit”, “det här händer nu” och “bakgrund - så arbetas besluten fram”. 

Stilnivån hamnar på en mellanstil enligt oss. Detta för att den är skriven för medborgare, och 

den har inte några fackuttryck till skillnad mot de andra texterna vi. Helheten av texten ger 

dock ett slarvigt intryck då det förekommer märkliga ordval, till exempel i ingressen “Här får 

du ett koncentrat av vad [...]”. Ordet “koncentrat” skulle i detta sammanhang kunna bytas ut 

mot till exempel “sammanfattning” för att ge en tydligare känsla. 

Även i denna text saknar vi stilfigurer, men i rubriken finner vi metaforen: “Ta snabbfilen till 

Polissamordningen” 

7.3.4 Text 4: ”Förhandling inleds om inplacering i nya myndigheten” 
I den här texten dominerar både påståenden och uppmaningar. Det finns både direkta och 

indirekta uppmaningar: “Alla uppmanas att ha överseende med att det är ett stort flyttarbete 

som ska göras.” och “Om man inte aktivt motsätter sig övergången senast den 28 september 

förs man över automatiskt.” 

Det finns ingen explicit sändare i texten. Vi kan förstå att det är någon i myndigheten som är 

insatt i organisationsförändringen som skrivit texten eftersom språket berikas med fackord 

och begrepp som kräver förförståelse. Därmed blir mottagaren av texten medarbetare på 

grund av begreppsanvändningen. Mottagaren tilltalas i texten genom “man” och “alla”, till 

exempel: “Som medarbetare fortsätter man att arbeta på den ort man har är och med de 

uppgifter man har.” och “Alla uppmanas att ha överseende med att det är ett stort flyttarbete 

som ska göras.” Texten är tydlig och saklig. Den förklarar vad som ska hända med den nya 

inplaceringen på ett överskådligt sätt. 

I texten kan vi hitta ord vars klang kan uppfattas som negativ där det inte behövs: “[...] följer 

med varje individ till den nya Polismyndigheten.” Individ får en negativ klang, vi skulle valt 

ordet medarbetare. I texten hittade vi även “[...] ensad struktur och nomenklatur.”, där ordet 

“ensad” skulle kunna bytas mot “enhetlig” för att ge ett mer begripligt intryck. 

7.3.5 Text 5: ”Kommentar: Så får vi mer polis för skattepengarna” 
Thomas Rolén som författat texten använder direkta uppmaningar och påståenden i sin text. 

Med påståenden som: ”För många mål och detaljerade krav på återrapportering skapar 

frustration bland medarbetare och en onödigt dyr byråkrati.” och ”På sikt tror vi att den här 

modellen ger mer polis för skattepengarna.”, visar han sin ståndpunkt och åsikt om hur 
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organisationsförändringen kommer att förbättra myndigheten. I texten uppmanar Rolén till 

vidare läsning i form av länkar till både förslag och löften. 

Det är tydligt att den särskilde utredaren Thomas Rolén är sändare då han både undertecknat 

texten och presenteras i ingressen. Rolén skriver på ett personligt sätt med ”vi” och ”våra” för 

vad vi tror ska skapa en känsla av gemenskap. Med ”vi” och ”våra” menar Rolén 

genomförandekommittén: 

Genomförandekommittén för den nya Polismyndigheten har lagt fram ett förslag 

på nytt regleringsbrev, en sammanfattning av målen regeringen vill att 

myndigheten ska uppnå. Vårt förslag är att drastiskt minska antalet mål och 

uppdrag. Se förslag här. 

I texten görs mottagaren inte synlig men vi utgår från att den riktar sig till medborgarna. 

Detta för att det inte finns några fackuttryck och i texten förklaras både “medborgarlöften” 

och “regleringsbrev” vilket inte hade behövts om texten var riktad till medarbetare. 

Texten ligger överlag på en mellanstilnivå. Meningen “Systemet skapar dessutom frustration 

och tappade sugar bland medarbetare.” sticker ut och “[...] tappade sugar [...]” borde kunna 

ersättas med ett synonymt ord eller uteslutits helt. 

7.3.6 Text  6: ”Oro, chefstillsättningar och takten i förändringsarbetet” 
Ännu en gång står Thomas Rolén som sändare och texten består till största del av påståenden 

som: “Polissamordningen är den största myndighetsombildningen hittills i Sverige.” Tidigt i 

texten gör han det tydligt att “vi” är genomförandekommittén: “Genomförandekommittén 

har arbetat med ombildningen tillsammans med nuvarande polisorganisation sedan 2013. Vi 

har en tidtabell med beslut och genomförande enligt en fast plan.”. 

Texten är tydlig och saklig. Han skriver till exempel att: “En av de viktigaste principerna i 

arbetet har varit att när ett beslut är förhandlat och klart så kan alla lita på det.” och “Det är 

därför viktigt att alla inblandade parter står för fattade beslut och lämnar samma besked till 

alla berörda.” 

I denna text finns ingen tydlig mottagare och texten hamnar på en mellanstilnivå, ibland kan 

vi tycka att det är på gränsen till låg. Några exempel är: “Och vi håller tidtabellen för att 

uppfylla riksdagsbeslutet.”, “[...] visar att det är omvittnat svårt att nå ut med all information 

[...]” och “Med facit från den jobbar vi vidare [...]”. 

Den mest framträdande retoriska stilfiguren återfinns i denna retoriska fråga: “Säg vilken 

omorganisation av den här omfattningen som inte väcker frågor och farhågor hos 
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människor?” Det förekommer även metaforer såsom ”under resans gång” och “inte på 

bordet”. 

7.3.7 Text 7: ”Ny arbetsordning ger mer ansvar till medarbetarna” 
I texten hittar vi inte många språkhandlingar. Den dominerade är direkta påståenden som till 

exempel: “Det är regionchefer och avdelningschefer som har befogenhet att göra 

kompetensbedömningar.” 

Det finns ingen tydlig sändare i texten, och det finns inte heller någon tydlig mottagare. 

Texten är pedagogisk genom att den ger en överskådlig bild över vad den nya 

arbetsordningen kommer att innebära för medarbetarna. Den förklarar begrepp och 

använder inte svåra fackord, som till exempel: “Arbetsordningen är det dokument som slår 

fast hur beslut ska fattas och ansvar fördelas i den nya myndigheten.” 

Stilnivån i texten är mellan, till gränsen till låg enligt oss. Den har korta meningar och har 

överlag dåligt skriftspråk. Ibland finns det ord som inte passar in och texten har också några 

slarvfel, som till exempel: “grundbultarna” och “Idag måste man till exempel vara som lägst 

vara polisintendent [...]”. Ordet grundbultarna ger ett talspråkligt intryck och passar därför 

inte in i texten. I det sistnämnda exemplet förekommer ordet “vara” två gånger och är därför 

ett slarvfel. 

Vi hittar en stilfigur i texten. Den retoriska frågan “Vad kan då detta betyda i praktiken?” för 

läsaren vidare till den del i texten som beskriver och förklarar den nya arbetsordningen. Det 

ger en stilfull övergång från den tidigare sakliga texten. 

7.3.8 Text 8: ”Det Polisförbundet inte nämner är viktigare” 
Texten är skriven som ett svar på den kritik som Polisförbundet riktat mot omorganiseringen 

och är skriven av den särskilde utredaren Thomas Rolén. Det förekommer många påståenden 

som till exempel “Men vi är också övertygade om att en större mångfald av kompetenser i 

ledningen kan utveckla Polisens verksamhet.” och samtliga verkar förekomma för att styrka 

Roléns ståndpunkt. I texten använder Rolén både “vi” och “jag”. I slutet av texten uppmanar 

han till vidare läsning om ämnet i form av Polisförbundets kommentar och dokument om den 

nya arbetsordningen för Polismyndigheten. 

Vi vill påstå att texten har en mellanstilnivå. Den är riktad till medarbetare med förkunskaper 

kring hur polisorganisationen fungerar. Sändaren tar till exempel för givet att mottagaren vet 

vad Polisförbundet är för något (fast han nämner att de företräder poliser). Rolén förväntar 

sig att läsaren ska veta vem Lena Nitz är. Han vänder sig till alla arbetstagarorganisationer, 
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han nämner det i texten att han vill se fortsatt samarbete. Vi menar att det gör att mottagaren 

är synlig i texten. 

Texten är tydlig och argumenterande. Med hjälp av punktform gör han texten pedagogisk och 

lättläst. Texten har några ord som kräver förförståelse, vilket tyder på att texten är riktad till 

medarbetare. Till exempel: “våldsmonopol”, “MBL” och “interimistiska”. 

I texten finner vi en stilfigur i form av metafor: “drar en lans”. 

7.4 Slutsats av analys 3  
Vilka retoriska verktyg använder Polismyndigheten i sina texter på hemsidan 

för att försöka övertyga sina mottagare? 

Polismyndigheten använder en rad olika retoriska verktyg för att övertyga mottagarna. Vi har 

upptäckt att i de texter som Thomas Rolén skrivit förekommer det mer retoriska verktyg än 

när det inte finns någon tydlig sändare. Med hjälp av “vi” och “jag” skapar Rolén ett viktigt 

förtroende och gör sig synlig i texterna. I dessa texter övertygar Polismyndigheten med sina 

retoriska verktyg. Medvetet eller inte nyanseras texten med såväl metaforer som retoriska 

frågor för att till synes skapa en viktig relation med läsaren som bygger på övertygande och 

meningsfull kommunikation. Retoriken spelar en stor roll i kommunikationen eftersom 

retorikens teori handlar om konsten att tala väl och övertygande (Grinde, 2008; Renberg, 

2007). Stilnivån på texterna varierar beroende på vad texten handlar om och vem den riktar 

sig till. Den varierande stilnivån kan bero på att kanalen är en kombinerad kanal för både 

medarbetare och intressenter och varje text måste därför anpassas. När vi gjort analysen 

insåg vi att det användes färre retoriska verktyg än vad vi trodde från början. I text 1 hittade 

vi flest stilfigurer där det fanns bland annat liknelse, metafor och pleonasm. Det vi kommit 

fram till är att texten inte behöver bli förstärkande och förtydligande bara för det finns 

mycket stilfigurer. I text 1 förefaller stilfigurerna nästan vara något negativt i förhållande till 

textens syfte.  
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8. Diskussion 
Först kommer vi att diskutera resultatet av analys 1-3. Avslutningsvis diskuterar vi och 

svarar på vår fjärde frågeställning som är övergripande för hela studien och kommer även 

fram till en slutsats. 

Resultatet av analyserna vittnar om att texterna får en djupare mening med mer övertygelse 

om de har en tydlig sändare. Den gemensamma nämnaren för samtliga analyser är att 

tydligheten har en central roll och bör vara övergripande för hela processen. Den första 

analysen visar att kommunikationen delvis kan kopplas till kommunikationsmodellen. 

Problemet blir här att utan en tydlig sändare tappar texten sitt budskap. Likaså när det inte 

finns någon specifik mottagare. I den andra analysen kommer vi fram till att 

kommunikationsansvarige håller sig till en kommunikationsstrategi som bygger på att alla 

ska få all information. I förhållande till strategin lyckas de med sin kommunikation, men i 

praktiken måste mer än en strategi spela roll i arbetet. Med strategin som grund byggs 

kommunikationen upp med hjälp av både retorik och kommunikationsmodell. Retoriken 

präglar kommunikationen på flera sätt, dels hur sändaren tilltalar mottagaren men även hur 

stilnivån spelar sin roll (Grinde, 2008). En text som riktas till medborgare kanske inte kan 

ligga på en hög stilnivå med många fackuttryck. Den skulle i så fall uppfattas som 

komplicerad och vara svår att förstå för någon som inte är insatt i polisarbetet. Syftet med vår 

uppsats var att undersöka Polismyndighetens förändringskommunikation via en kombinerad 

intern och extern kanal utifrån ett public relation- och retoriskt perspektiv. Som vi nämnt 

tidigare behöver Polismyndigheten i Sverige ha ett stort förtroende hos medarbetare och 

medborgare vilket gör att kommunikationen under förändringen är viktig (Larsson, 2014). 

Public relations syftar till att stärka positiva attityder, förändra negativa attityder och få de 

neutrala att bilda den uppfattning som främjar organisationens funktion (Fearn-Banks, 

2011).   

Vi ställer oss tveksamma till Polissamordningens val av kommunikationssätt under 

förändringsprocessen. Att ha en informationskanal för både interna och externa intressenter 

kan vara praktiskt i ett ledningsperspektiv för att spara in på resurser och tid. Larsson (2014) 

hävdar att interna och externa kommunikationssätt kan ses i ett helhetsperspektiv och bidrar 

då till en integrerad kommunikation där man kan kommunicera med samtliga intressenter 

vid rätt tid. Vi håller med om Larssons resonemang, men ställer oss ändå tveksamma till just 

Polissamordningens fall, eftersom kommunikationen oftast är antingen riktad internt eller 

externt. Problemet med den kombinerade kanalen är att möjligheten till feedback från 

externa mottagare uteblir.  
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Kommunikationsprocessen utifrån basmodellen i sitt kontextuella sammanhang (figur 5.1) 

blir otydlig och svår. Tittar vi på kommunikationen utifrån modellen finns det brister i form 

av otydlig sändare och i vissa fall otydlig mottagare. Larsson (2014) menar att en tydlig 

sändare skapar en tillförlitlighet hos mottagaren, i detta fall kan Roléns texter bidra till ett 

bättre informationsflöde. Eftersom denne är särskild utredare bär han det yttersta ansvaret 

för omorganiseringen och har därför den kanske viktigaste rollen i processen. Men i de 

resterande texterna finns ingen tydlig mottagare. Fast vi tycker att hemsidan ger ett 

trovärdigt intryck i sig, innebär det problem när texterna inte har en specifik sändare. Störst 

problem blir det när texterna innehåller uppmaningar till mottagaren eller viktiga fakta om 

förändringen, då vill man veta vem det är som berättar om detta för att kunna känna 

tillförlitlighet.  

Strategin equal dissemination används i kommunikationen med syfte att all information om 

förändringen ska ges till alla. Vi är dock tveksamma till hur effektivt detta är. Text 4 berättar 

om hur inplaceringen av medarbetare i den nya organisationen ska gå till, men hur relevant 

är det för medborgare att ta del av egentligen? Allt för många texter med ointressant innehåll 

skapar istället ett brus i form av ett stort flöde texter som gör det svårt att hitta rätt 

information. Detta stödjer ytterligare vårt argument att kommunikationskanalen inte 

fungerar på det sätt den borde. 

Medarbetarnas förståelse för förändringen och hur kommunikationen fungerar under 

processen bidrar till hur lyckad själva förändringen blir (Cornelissen, 2008; Heide & 

Johansson, 2008a). Det är nyckeln till förändringens framgång. I och med att både 

medarbetare och medborgare är mottagare av Polissamordningens texter blir det svårt att 

avgöra hur effektiv kommunikationen blir. Effektivitet och enighet för förändringen kan 

kombineras och leder då till olika strategier som ledningen kan använda sig av (Cornelissen, 

2008). Under Polismyndighetens förändringsprocess anser vi att kommunikationsstrategin 

equal dissemination har använts. Denna strategi bygger alltså på att medarbetare och 

medborgare får all information och syftar till att öka förståelsen för förändringen och därmed 

minska motståndet (Cornelissen, 2008). Vad vi inte kan veta helt säkert är om mottagarna 

verkligen får all information.  

Den undersökning som nyligen presenterades av Polisförbundet där 8 av 10 poliser överväger 

att sluta på grund av bland annat omorganiseringen (Polisförbundet, 2015) tyder på att 

förändringen inte motiverats. Förändringskommunikation ska motivera och skapa förståelse 

för förändringen (Heide & Johansson, 2008a), men det missnöje Polisförbundets 

undersökning visat tyder på att kommunikationen haft en negativ effekt. Undersökningen 

väcker nya tankegångar; vad händer om medborgarna inte är nöjda med omorganiseringen 
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och om vi som medborgare tappar förtroendet för Polismyndigheten? Därför måste 

Polismyndigheten bibehålla sitt förtroende och aktivt arbeta för att inte förlora det. 

Kommunikationen under förändringen sett ur ett public relation-perspektiv blir därför lika 

viktigt att undersöka som kommunikationen under förändringen ur ett 

medarbetarperspektiv.  

Utifrån Lewins trestegsmodell kan hemsidan användas till alla tre steg, men främst i 

upptinings- och förändringsfasen. I upptiningsfasen förbereder man både medarbetare och 

medborgare för den förändring som kommer att ske. (Klein, 1994) När myndigheten befinner 

sig i förändringsfasen används hemsidan till att informera om vad som händer och vad som 

kommer att hända i processen. Huvudsakligen används hemsidan under förändringsfasen 

och ett tydligt exempel på hur man kommunicerar under förändringsfasen är text 3 där det 

informeras om vad som har hänt och vad som kommer att hända. 

Vad betyder Polismyndighetens förändringskommunikation från ett public 

relation-perspektiv? 

Public relations bygger på att skapa bra relation mellan en organisation och dess intressenter 

som kan vara både medarbetare och medborgare (Larsson, 2014). Polissamordningen tycks 

genom sin strategi att göra en gemensam hemsida för både interna och externa mottagare 

försöka påverka relationen till båda dessa grupper på en och samma gång. Den övergripande 

kommunikationen som skett via hemsidan är envägskommunikation, det finns inte möjlighet 

för återkoppling eller feedback. Därför blir det inte heller någon dialog via hemsidan utan 

dialog sker istället på arbetsplatsträffar och medborgarmöten (A-C. Wikström, personlig 

kommunikation, 20 november 2015). Den viktiga dialogen påverkar opinionen och därmed 

även organisationens rykte och förtroende (Fearn-Banks, 2011). Kommunikationen under 

förändringsprocessen kan ses som krisförebyggande för att undvika förtroendekris hos såväl 

medarbetare som intressenter (Fearn-Banks, 2011). Förändringskommunikationen under 

Polissamordningen blir viktig ur ett public relation-perspektiv på grund av att vi inte väljer 

vilken polis vi vill ha. Det finns bara en poliskår, som samtidigt är en statlig myndighet och av 

den anledningen måste det finnas ett förtroende. Polismyndigheten arbetar för vår trygghet 

och har stor makt i vårt samhälle (Polisen, 2015b). Med stor makt kommer även ett stort 

ansvar och det ansvaret innebär dels på att bidra till ett tryggt samhälle, men även ett ansvar 

för att bibehålla legitimitet för sin verksamhet (Polisen, 2015b). I det här fallet ska 

myndigheten få oss att förstå hur deras omorganisering bidrar till ett tryggare samhälle på 

sikt (Polissamordningen, 2015a). 
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8.1 Slutsats 
Förändringsprocessen under Polissamordningen ser vi som delvis lyckad. Tanken bakom 

kommunikationen var god, men dessvärre anser vi att ambitionen inte höll ända fram. 

Utifrån kommunikationsstrategin equal dissemination lyckades kommunikationen, men i 

kombination med retoriken och kommunikationsmodellen brister helheten. Största bristen 

med informationskanalen är att det finns för mycket information. Med en stor målgrupp, 

både extern och intern, blir det mycket irrelevant information då vissa texter riktar sig 

antingen bara till medarbetarna eller medborgarna. Bakka, Fivelsdal & Lindkvist (2014) 

hävdar att det är omöjligt att övertyga den externa publiken om ett budskap om inte den 

interna publiken förstått. Med hemsidan som informationskanal måste sändaren övertyga 

både externa och interna publiken samtidigt, vilket vi kan ses som ett problem. Ännu en brist 

är att det inte finns sändare till alla texter som skrivs. Detta tycker vi bidrar till en otydlighet 

som återkommer i varje text som saknar explicit sändare. 

Forskning har påvisat att det sker misslyckanden i förändringsprocesser, det handlar ofta om 

att kommunikationen inte når fram eller den inte blir tillräcklig (Heide & Johansson, 2008a). 

I detta fall tycker vi att Polismyndigheten har lyckats, på hemsidan kan alla ta del av 

informationen och det finns tillräcklig information för att man ska få en bra inblick i 

förändringsprocessen.  

8.2 Förslag på vidare forskning 
Förändringskommunikation är intressant i många aspekter och vi har valt att studera den ur 

ett public relation-perspektiv med hjälp av en retorisk analys. Vidare anser vi att det skulle 

vara intressant och värdefullt att undersöka kommunikationen ur ett medarbetarperspektiv. 

Att undersöka huruvida kommunikationen tolkas av mottagare kan bidra till djupare 

kunskap om hur man bör kommunicera under en förändringsprocess. Likaså saknar vi 

forskning om hur myndigheter och icke vinstdrivande företag bör kommunicera under en 

förändringsprocess till externa intressenter.  
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10.  Bilagor 

Bilaga 1 

En bild av läget - en ny Polismyndighet 
 
Publicerad: 03 juni 2013 
 
För att kunna nå bättre resultat krävs det att Polisen gör färre saker och gör det på ett mer enhetligt sätt 
inom de kommande regionerna och i hela Sverige. 

Det var polisledningar, fackrepresentanter och polisanställda i samverkansområde Väst eniga om i tre seminarier 
med kommittén i Göteborg den 28de maj. 

Dagligvaruföretaget ICA lyftes fram som en liknelse. Ungefär såhär: Polisen ska ha en form av närbutiker, en form 
av standardbutiker och en Maxi-variant. 

Generellt förväntas enhetlighet, nomenklatur och samordning av arbetsmetoder i hela landet kunna bidra till bättre 
verksamhetsresultat. Polisen skulle, som en myndighet, också kunna fatta viktiga nationella beslut snabbare. 

Men vägen från 22 myndigheter till en Polismyndighet är komplicerad.    

Flera i Väst framhöll att det krävs en gemensam lägesbild för hela Sverige. Först då kan man få trovärdig nationell 
styrning med rätt prioriteringar. En gemensam lägesbild skapar förståelse för att välja bort något till förmån för 
något annat, vilket annars river upp sår i organisationen. 

Ett annat hinder mot enhetlighet och samordning är en etablerad kultur av gränser och självstyre. Det gäller inom 
alla nivåer i länen, inom samverkansområden och mellan län och samverkansområden. 

I Väst vill man möta gräns- och kulturfrågor, vi och dom-tänkandet, med öppenhet och diskussion. Det är fel att 
låtsas som att de inte finns. En lösning är att träffas ofta och prata om det. 

Mål och så kallad ”pinnjakt” är något som bör ses över. Målen bör bytas eller kompletteras med kvalitativa mål, 
enligt flera i Väst. Till exempel hur medborgarna upplever trygghet. Det förebyggande arbetet bör börja mätas och 
följas upp. 

När det gäller att skapa förståelse för de mål som sätts bör en resultatkultur utvecklas där alla medarbetare 
förstår och kan känna för målen. Halland har en struktur för chefsstöd och medarbetardagar som fungerar bra. 

Man upplever också att det saknas en egen analys av målen. Proffstyckare är snabbare än Polisen på att 
kommentera och sätta bilden av vad som är bra polisarbete. Det skapar osäkerhet och vinglighet inom 
organisationen. Man har svårt att hålla en rak linje när det kommer nya mål och krav på prioriteringar från 
omvärlden. 

I Väst betonade man också att det lokala polisarbetet är av största vikt för en lyckad polissamordning. Enskilda 
medarbetare, på mindre såväl som större orter, måste få chans att påverka arbetet, sätta sina egna mål och vara 
med att utveckla arbetsmetoder. 
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Bilaga 2 

Inför 2015 surras det om…  
 
Publicerad: 17 mars 2014 
 
Ska alla små närpolisområden slås samman? Här är en sammanställning av de hetaste frågorna som tas 
upp i arbetsplatsträffar nu.  

Hur går det till när beslutet om detaljorganisationen ska fattas och när är det klart? 
Beslutet om detaljorganisation kommer att fattas i maj månad. Flera projektgrupper med polisanställda i alla 
myndigheter har tagit fram beslutsunderlag. Bland annat OP-rapporter om kärnverksamheten och ORG-rapporter 
om organisationsstrukturen. Under april kommer beslutet att förankras i de olika reformstödsgrupperna –
 polisanställda, arbetstagarorganisationerna, länspolismästarna och omvärld. Därefter sker förhandling med de 
centrala arbetstagarorganisationerna. 

 
Var och när kan man få muntlig information om Polismyndigheten 2015?  
I första hand ska du vända dig till din närmaste chef med dina frågor. Cheferna får i sin tur stöd av de regionens 
förändringskansli alternativt HR-avdelningen i respektive myndighet.  Under 
länken www.polissamordningen.se/nyhetsbrev kan du anmäla dig till nyhetsbrev för att följa arbetet. 
 

Hur går det med alla IT-frågor? Blir IT-stödet bättre i den nya Polismyndigheten?  
Det pågår för det första en rad projekt för att säkerställa IT-stöd i övergången till en myndighet. Parallellt 
inventeras behovet av vilka förbättringar som behövs och i vilken ordning de kan åtgärdas.  När den 
kartläggningen är klar så kan vi svara bättre i detalj. 

 
I vissa delar av organisationen säger man att det inte blir några förändringar. Informationen från 
Polissamordningen gör gällande att det blir förändringar för alla. Vad är sant?  
Alla polisanställda oberoende av befattning eller funktion kommer att beröras, vissa mer, andra mindre. 
Förändringarna kommer att införas i olika takt och ta olika lång tid att genomföra. Klart är att var och en behöver 
ta ansvar att förverkliga de förändringar som beslutats. 
 

Hur ska det gå till när varje lokalpolisområde ska vara med och bestämma sina mål?  
Beslut är inte fattat om det än. Men inriktningen är att de lokala målen ska bygga på en kartläggning av den lokala 
problembilden, till exempel genom lokala trygghetsundersökningar. Medborgarna kommer sannolikt i högre 
utsträckning att tillfrågas vad de önskar och ser som viktigast för tryggheten just där de bor. Att utveckla 
samverkan med kommunerna är ytterligare en viktig del i arbetet med lokalpolisområdets mål. 
 

Varför görs det inte en enkät om vad våra medborgare önskar mest av oss, så att vi vet vad våra 
medborgare lägger i orden ”närma oss medborgarna”?  
Lokala trygghetsundersökningar kommer att vidareutvecklas och göras mer enhetligt i hela landet för att fånga 
medborgarnas kunskap och synpunkter på ett systematiskt sätt. Ett enhetligt system för undersökningar, 
fokusgrupper och medborgarmöten samt återkoppling till allmänhet och brottsoffer ska skapas. 

 
Stämmer rykten om att det blir en löneutjämning när alla arbetar i en och samma polismyndighet?  
I Polisen gäller individuell lönesättning. Den individuella lönen bestäms utifrån sakliga grunder såsom ansvar, 
arbetsuppgifternas svårighetsgrad, skicklighet, resultat och måluppfyllelse men även av marknadsfaktorer. Det 
gäller idag såväl som 2015 och framåt. Hur lönebildningsarbetet kommer att se ut i Polismyndigheten är inte 
fastställt men arbete pågår. Fram till 1 januari 2015 är det respektive polismyndighet som ansvarar för att hantera 
lönefrågor. 
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Varför redovisas inte arbetet i alla projektgrupper?  
De rapporter och PM som tagits fram inom kommitténs projekt är arbetsmaterial och beslutsunderlag. 
Genomförandekommittén har valt att publicera ett antal av dessa som berör de allra flesta 
medarbetarna.  Principen är att ju fler som berörs, desto bredare behov av förankring. 

 
Man pratar om att små närpolisområden kan behöva slås samman för att få bärkraft i lokalpolisområdena. 
Men då kommer man ju längre från medborgarna. Vad är det som gäller?  
Dagens närpolisområden (eller motsvarande lokala polisenhet) skiljer sig mycket i storlek, från två poliser till ca 
260 polisanställda. I framtiden kommer lokalpolisområdena bli mer lika i storlek. Lokalpolischefen får ett tydligare 
ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Lokala mål och den lokala problembilden ska i högre grad än idag 
styra verksamheten. 

De lokala polischeferna ska få större beslutsmandat och tillräcklig med resurser för att klara sitt uppdrag. För att 
ett lokalpolisområde ska ha resurser nog att ta ett helhetsansvar för verksamheten kommer vissa 
närpolisområden att slås samman.  Det kan också vara så att vissa närpolisområden kan komma att behöva 
delas för att de är för stora idag. Hur det ska se ut och när det ska ske kommer de blivande regionpolischeferna 
vara med att arbeta fram. 

 
I en förändring är det väl viktigt att få in nytt folk som ser saker med nya ögon. Hur åstadkommer man det 
och vilka nya krafter rekryteras utanför Polisen 
Hittills har en av de sju regionpolischeferna rekryterats utanför Polisen. Just nu pågår rekrytering av chefer för 
nationella avdelningar. Bland dem har en majoritet av de sökande en bakgrund utanför Polisen. 

Inom kort kommer även tjänsterna som biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer att lysas. 
  

Är det bara chefer som är med och arbetar i projektgrupperna som tar fram förslag till Thomas Rolén?  
I de många arbetsgrupperna finns representanter från många olika verksamhetsområden inom polisen, på olika 
nivåer och med olika befattningar. Det är i regel Rikspolisstyrelsen som bemannar de olika projektgrupperna efter 
nominering från polismyndigheterna. 

Även i reformstödsgruppen polisanställda finns representanter från varje myndighet och från alla nivåer. 
Sammanlagt arbetar ca 1 500 polisanställda i arbetsgrupper och reformstödsgrupper för att ge Thomas Rolén 
beslutsunderlag. 

 
Vad görs åt de långa svarstiderna på 114 14? Kommer de att svara snabbare för att man organiserar 
arbetet i färre PKC?  
Svarstiderna när man ringer 114 14 är för långa. Det är alla överrens om. På lång sikt måste tekniken uppdateras 
och organisationen förändras. Det kommer ske efter 2015. Men förbättringar görs redan nu. Polisen har en 
åtgärdsplan för att korta väntetiderna redan under 2014. 

• Det ska bli fler personer som svarar i telefon, det avsätter man budget för nu. 
• Fler åtgärder görs för att förbättra överlämningarna inom Polisen, så att samtal hamnar rätt från början. 
• Man tittar bland annat på möjligheten till så kallad ”call back”, som är vanligt ibland annat sjukvården. 

Det innebär att medborgaren slipper sitta i kö utan blir uppringd när det blir den personens tur. 

Läs mer frågor och svar här. 
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Bilaga 3  

Ta snabbfilen till Polissamordningen 
 
Publicerad: 02 juli 2014 
 
Hänger du med i polisreformen? Här får du ett koncentrat av vad som hänt hittills i den största 
myndighetsreformen i Sverige, hur arbetet är upplagt och vad som ska göras i höst.  

Genom att ta bort länsmyndighetsgränser och inrätta en tydligare organisation och styrning ska Polisen kunna bli 
effektivare.  Det är huvudtankarna bakom Riksdagens beslut att skapa en Polismyndighet. 

Rikspolisstyrelsen, de 21 självständiga länspolismyndigheterna, och Statens kriminaltekniska laboratorium ska 
ersättas av en sammanhållen Polismyndighet med start den första januari 2015. 

Särskilde utredaren Thomas Rolén och en genomförandekommitté har i uppdrag att tillsammans med dagens 
polismyndigheter genomföra omorganisationen, som är den hittills största myndighetsreformen i Sverige. 

 
Så långt har arbetet kommit 
När arbetet med reformen startade i januari 2013 delades det in i sju faser i en logisk följd. Parallellt löper flera 
hundra så kallade säkerställandeprocesser som hanterar detaljer inom IT, juridik, löneadministration med mera 
inför myndighetsbildningen. 

Planen med de sju faserna har följts utan större avvikelser och de allra flesta säkerställandeprojekt ser ut att bli 
klara i tid. Tre strategiska beslut har fattats: 

1. Regioner och huvudorter 
Thomas Rolén fattade ett första delbeslut i juni 2013 där Sverige delas in i sju polisregioner De sju regionerna är 
avdelningar i den nya myndigheten och inte några självständiga storlän. Rekrytering av regionpolischefer och 
biträdande regionpolischefer är klara. 

2. Inriktning 
Hösten 2013 fastställdes inriktningen för den nya Polismyndigheten.  Beslut ska kunna fattas på lägsta 
ändamålsenliga nivå, så nära medborgarna som möjligt. Då kan Polisen reagera snabbt på lokala händelser och 
signaler. Dessutom skapas förutsättningar för att involvera och engagera fler medarbetare i 
verksamhetsutvecklingen. 

Antalet organisatoriska nivåer ska vara sex för att göra ledning och styrning tydligare. För att ytterligare stödja 
enmyndigheten bildas gemensamma avdelningar för IT, HR, kommunikation, juridik, ekonomi och utveckling. 
Medarbetarna i de gemensamma avdelningarna, oavsett var i landet de arbetar, rapporterar till respektive 
avdelningschef. 

3. Detaljorganisation 
I maj 2014 beslutades huvuddragen i detaljorganisationen. Målet är att fördela resurser så att mer än hälften av 
polisregionernas verksamhet bedrivs i lokalpolisområdena, närmare medborgarna. I polisregionerna och 
polisområden organiseras arbetet för mer sällan förekommande uppgifter och sådant som tjänar på samordning. 
Nationella operativa avdelningen och Nationellt forensiskt centrum ansvarar för gemensam brottsbekämpning och 
stöd till resten av organisationen. 
 

Det här händer nu 
I höst ska förslag till regleringsbrev för 2015 lämnas till regeringen, verksamhetsplan och budget för 2015 
beslutas. Inriktningen är att lokala mål ska kombineras med nationella mål. Sju pilotprojekt startas för att utveckla 
en metod för lokala medborgarlöften, en vidareutveckling av samverkansavtalen mellan kommun och polis. Under 
hösten tas det även fram en ny arbetsordning som kommer att gälla från 1 januari 2015. 
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Arbetet med projektgrupper som tar fram beslutsunderlag fortsätter.  Nya uppdragsdirektiv kommer bland annat 
för att skapa ett nationellt it-brottscentrum, att utreda polishundsverksamheten och att utveckla samarbetsformer 
för underrättelseverksamheten mellan lokalpolisområden, polisområden och regioner till Nationella operativa 
avdelningen. 

I varje polisregion finns ett förändringskansli med uppgift att göra klart organisationen i detalj och att guida 
medarbetarna i verksamhetsövergången. Mellan den 15 augusti till 15 september ska alla medarbetare få besked 
av sin närmaste chef om sin placering. För de allra flesta blir det ingen förändring vad gäller arbetsuppgifter, 
arbetsort eller kollegor. 
 

Bakgrund – så arbetas besluten fram  
Kommittén har valt ett öppet arbetssätt och bjudit in till dialog. Thomas Rolén inledde 2013 med att resa och träffa 
medarbetare från alla polismyndigheter. Drygt 3000 medarbetare berättade om sina förväntningar och förslag.  
Även allmänheten, intresseorganisationer, lokalpolitiker och samverkanspartners har bjudits in till 
medborgardialoger om hur man vill komma i kontakt med polisen och hur man vill bli bemött. Drygt 800 personer 
har deltagit vid sju möten i alla regioner. 

Hittills har fler än 1 000 medarbetare från alla myndigheter deltagit i 65 arbetsgrupper för att jobba fram förslag på 
lösningar till utredaren. Varje grupp har bidragit med beslutsunderlag till någon del av reformen. 

Beslutsunderlagen handlar om allt från hur det operativa polisarbetet ska organiseras till hur ekonomi och IT ska 
skötas. Det var till exempel en projektgrupp som kom med förslaget att det ska finnas en tydlig processägare för 
utredningsverksamheten. Därför är det nu beslutat att de biträdande regionpolischeferna ska leda, styra och följa 
upp utredningsprocessen, så att ett tydligare ledningsansvar finns för utredningsresultaten. 

Inför särskilde utredaren Thomas Roléns delbeslut stäms inriktning och förslag av med fyra reformstödsgrupper – 
polisanställda, arbetstagarorganisationer, länspolismästare samt organisationer och myndigheter i Polisens 
närhet. Reformstödsgrupperna bidrar med idéer, förankrar avvägningsfrågor och ger stöd i kommunikationen av 
beslut. 

Därtill har varje chef inom Polisen i uppdrag att genomföra möten med sina medarbetare för att diskutera 
reformens inriktning och beslut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

57 
 
 
 

Bilaga 4 

Förhandling inleds om inplacering i nya 
myndigheten 
 
Publicerad: 05 augusti 2014 
 
I morgon torsdag startar förhandling med arbetstagarorganisationerna av medarbetarnas preliminära 
inplacering i den nya Polismyndigheten. Förhandlingen gäller inplacering enligt principerna för 
verksamhetsövergång, vilket gör att de allra flesta kommer att ha samma arbetsuppgifter i januari 2015. 

Inplaceringen innebär att 28 500 medarbetare i 22 olika myndigheter, uppbyggda på olika sätt med olika många 
beslutsnivåer, flyttas in i en myndighet med sex nivåer, ensad struktur och nomenklatur. 

För de flesta medarbetare innebär inplaceringen inte några förändringar.  Som medarbetare fortsätter man att 
arbeta på den ort man är och med de arbetsuppgifter man har. Tjänstebenämning, lön, semester, OB samt flex- 
och övertidssaldo följer med varje individ till den nya Polismyndigheten. 

Underlaget som legat till grund för inplaceringen har arbetats fram av brett sammansatta arbetsgrupper inom 
ORG-1, länspolisledningar och den tillträdande ledningsgruppen under våren och sommaren. 

Förhandlingen går till så att arbetstagarorganisationerna – OFR/P, OFR/S, Saco-S, och SEKO – träffar 
tillträdande region- och avdelningschefer. De går igenom den föreslagna inplaceringen region för region och 
avdelning för avdelning. Tillträdande regionpolischefer och med respektive förändringskansli träffar 
arbetstagarorganisationerna regionsvis på torsdag den 7 augusti. Tillträdande avdelningschefer träffar 
arbetstagarorganisationerna avdelningsvis den 8 augusti. 

Efter genomförda förhandlingar kommer varje medarbetare att få information om sin preliminära inplacering av sin 
chef senast den 15 september. I mitten av september får alla också ett brev hem i brevlådan med information om 
övergången till den nya Polismyndigheten. Om man inte aktivt motsätter sig övergången senast den 
28 september förs man över automatiskt. Om man motsätter sig övergång blir man uppsagd från Polisen. 

Med respekt för att det är många detaljer i det här flyttarbetet kommer det sannolikt att behöva göras rättningar. 
Det kommer i så fall att rättas till under hösten eller så snart som möjligt under 2015. Alla uppmanas att ha 
överseende med att det är ett stort flyttarbete som ska göras. 
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Bilaga 5 

Kommentar: Så får vi mer polis för skattepengarna 
 
Publicerad: 01 september 2014 
 
Tydligare ledning och styrning är en av medarbetarnas stora förhoppningar på den nya 
Polismyndigheten. Det har kommit upp i nästan varje möte vi haft med över 3 000 medarbetare de 18 
månader vi varit igång, kommenterar Thomas Rolén.  

För många mål och detaljerade krav på återrapportering skapar frustration bland medarbetarna och en onödigt 
dyr byråkrati. 

Genomförandekommittén för den nya Polismyndigheten har lagt fram ett förslag på nytt regleringsbrev, en 
sammanfattning av målen regeringen vill att myndigheten ska uppnå. Vårt förslag är att drastiskt minska antalet 
mål och uppdrag. Se förslag här. 

Idag berättar vi också mer om hur vi vill att Polisen tillsammans med Sveriges kommuner i framtiden ska skapa så 
kallade medborgarlöften. Löften som konkret beskriver vad de goda krafterna i lokalsamhället tillsammans ska 
göra för att det ska bli tryggare och säkrare där man bor och vistas. Se mer här. 

Förslaget till regleringsbrev och arbetet med medborgarlöften hänger ihop. Regleringsbrevet är statsmaktens 
nationella mål för Polisen, uppifrån. Medborgarlöften är del av styrningen underifrån, utifrån medarbetares och 
medborgares kunskap om de lokala problemen. Vi följer på så sätt direktivet från regeringen att den nya 
Polismyndigheten ”ska byggas underifrån”. 

Bakgrunden till våra förslag är statsmakternas missnöje med att Polisen, trots resursförstärkningar de senaste 
åren, inte klarar upp fler brott. I ansträngningar att förbättra effektiviteten har uppdragsgivaren historiskt ökat 
detaljstyrning och krav på återrapportering. Men den ökade detaljstyrningen har inte gett den effekten. 

Den byråkratiska apparaten som krävs att följa och återrapportera alla dessa mål och indikatorer drar stora 
resurser. Systemet skapar dessutom frustration och tappade sugar bland medarbetarna. Central detaljstyrning är 
sällan relevant för enskilda medarbetare i det handgripliga polisarbetet med lokala problem, nära medborgarna. 

Nu föreslår vi en ny styrning som bygger på tillit hela vägen från statsmakten till den enskilde medarbetaren. Vi vill 
att Justitiedepartementet ger den nya Polismyndighetens ledning större förtroende att styra och följa upp mot 
färre övergripande nationella mål och uppdrag. Polisledningen ger i sin tur medarbetare och medborgare större 
tillit att bidra med sin kunskap om hur lokala problem ska lösas, där medborgarna bor och vistas. Vi vill på så sätt 
frigöra en outnyttjad reserv att klokhet, handlingskraft och känsla för väsentligheter.   
 

På sikt tror vi att den här modellen ger mer polis för skattepengarna. 

Thomas Rolén 
Särskild utredare 
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Bilaga 6 

Oro, chefstillsättningar och takten i 
förändringsarbetet. 
 
Publicerad: 29 oktober 2014 
 
Just nu gör förändringsarbetet inom Polisen att det finns många frågor och det pågår många 
diskussioner kring reformen. Både inom och utanför organisationen.  

Polissamordningen är den största myndighetsombildningen hittills i Sverige. Det är ett omfattande arbete som en 
enig riksdag fattat beslut om och som skall vara genomfört till den 1/1 2015. Genomförandekommittén har arbetat 
med ombildningen tillsammans med nuvarande polisorganisation sedan 2013. Vi har en tidtabell med beslut och 
genomförande enligt en fast plan. Och vi håller tidtabellen för att uppfylla riksdagsbeslutet. 

I botten för omorganisationen finns ett gediget utredningsarbete av Genomförandekommittén som omfattar stor 
kompetens kring polisarbetet. Över 1500 polisanställda har involverats i den processen. Det är med den 
kunskapen och erfarenheten och i dialog med facket som beslut är fattade. 

Under resans gång har vi hela tiden fört öppen dialog med samtliga fackförbund. De har varit delaktiga och 
bidragit i hela processen i avstämningar som gjorts flera gånger i veckan. En av de viktigaste principerna i arbetet 
har varit att när ett beslut är förhandlat och klart så kan alla lita på det. 

Nu är vi i full färd med att omsätta det förberedande arbetet verkligheten och då är det helt naturligt att det 
uppstår en viss oro. Förändring är en process som kräver ett arbete både av den enskilde medarbetaren och 
organisationen som helhet. Vi ska både tänka nytt och göra nytt. Säg vilken omorganisation av den här 
omfattningen som inte väcker frågor och farhågor hos människor? 

Alla svar kring hela den nya organisationen finns inte på bordet i varje enskild fråga just i detta nu. Men vi arbetar 
enligt plan och tar fram lösningar och svar tillsammans med medarbetare och arbetstagarnas representanter 
fortlöpande. Det är därför viktigt att alla inblandade parter står för fattade beslut och lämnar samma besked till alla 
berörda. 

Vi ställer höga krav bland annat på förmåga att leda i förändring i de rekryteringar som görs. Kravprofilerna har 
förhandlats med de fackliga parterna och är styrande i urvalsprocesserna. Detta kommer att innebära 
förändringar i chefsleden. Vissa av nuvarande chefer kliver av sitt uppdrag medan andra kliver på. 

Att det skulle finnas tf chefer under en övergångsperiod har alla parter varit överens om. Av de nu utnämnda ca 
2500 tf-cheferna är ca 2300 chefer redan idag. Man ska också komma ihåg att studier av andra stora 
omorganisationer visar att det är omvittnat svårt att nå ut med all information i hela organisationen. Det tar tid. 

För att läsa av hur väl informationen når ut gör vi mätningar med jämna mellanrum. Med facit från den jobbar vi 
vidare och kan rikta våra insatser. Under 2015 kommer utvecklings- och omställningsarbetet att fortsätta inom 
Polisen. Det innebär att fortsatta förändringar som arbetas fram kommer att förhandlas med berörda parter i god 
ordning. Precis så som vi gjort hittills. 

Thomas Rolén 
särskild utredare 
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Bilaga 7 

Ny arbetsordning ger mer ansvar till medarbetarna 
 
Publicerad: 06 november 2014 
 
En av grundbultarna i en ny arbetsordning är att ge ökat ansvar till medarbetarna i Polisen. Den nya 
arbetsordningen förhandlas med arbetstagarorganisationerna inom kort.  

Arbetsordningen är det dokument som slår fast hur beslut ska fattas och ansvar fördelas i den nya myndigheten. I 
det förslag till arbetsordning som Genomförandekommittén tagit fram ges förutsättningar för ett nytt sätt att styra 
Polisen. 

Inriktningen är att verksamheten ska styras mer av den lokala problembilden och att detaljstyrningen genom att 
bryta ned nationella mål ska minska. För att det ska vara möjligt krävs att chefer får ett större ansvar för sitt 
verksamhetsområde. I arbetsordningen föreslås därför att långgående delegation för chefer är huvudprincipen. 

Vad kan då detta betyda i praktiken? Ett exempel är att många chefer idag har ansvar för verksamheten men inte 
för budgeten. Det innebär att en planlagd insats som den lokala chefen och medarbetarna bedömer som 
nödvändig inte kan genomföras utan att en högre chef fattar beslut om övertidsersättning. Det är ineffektivt och 
gör att ansvarsfördelningen är otydlig. Så ska det inte se ut i Polismyndigheten. Chefen för lokalpolisområdet ska 
genom delegationen ha hela ansvaret. 

Medarbetarna måste också kunna fatta beslut i ärenden. Därför ges cheferna möjlighet att ge sin delegation 
vidare till medarbetare. Istället för att utgå från grad och funktion ska kompetens vara avgörande för om 
delegationen kan ges. Idag måste man till exempel vara som lägst vara polisintendent för få fatta beslut i ett 
vapenärende. Med den nya ordningen kommer delegationen ges till medarbetare som har kompetens inom 
området, oavsett grad. 
 

Det är regionchefer och avdelningschefer som har befogenhet att göra kompetensbedömningar. Region- och 
avdelningschef har också möjlighet att delegera till underordnad chef att göra en delegation till medarbetare. Det 
är i så fall den chefen som gör kompetensbedömningen. 

Den arbetsordning som föreslås utgår från inriktningen i tidigare förhandlade och fattade beslut. 

Arbetsordningen innehåller bland annat: 

• Ledning och styrning 
• De organisatoriska enheternas ansvarsområden 
• Bemyndigande och ansvar för chefer och särskilda funktioner 
• Handläggning av ärenden 
• Former för delegering 

Arbetsordningen förhandlas den 10 november med de centrala arbetstagarorganisationerna. 
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Bilaga 8 

Det Polisförbundet inte nämner är viktigare 
 
Publicerad: 18 november 2014 
 
Polisförbundet rör upp oro genom att i en kommentar tala om att ”rena villervallan” skulle kunna uppstå 
på grund av den nya arbetsordningen. Men Polisförbundet ignorerar huvudpoängen i arbetsordingen.  

Att Polisförbundet drar en lans för den professionella polisrollen är förstås i sin ordning.  Förbundet företräder ju 
poliser. Men jag tror att skillnaden i synsätt egentligen inte är så stor. 

Vi håller med Polisförbundet om att yrkeskunskap ska väga tungt när befogenheter delegeras inom Polisen med 
sitt unika våldsmonopol. Men vi är också övertygade om att en större mångfald av kompetenser i ledningen kan 
utveckla Polisens verksamhet. Ta till exempel utvecklingen inom IT-brott eller behovet av bättre processer för att 
utreda mängdbrott. Det är områden där Polisen behöver bredda ledningskompetenserna. 

Men det Polisförbundet inte skriver om är ännu viktigare. Förbundet nämner inget om den nya arbetsordningens 
huvudprincip, alltså långtgående delegation och mer beslutsmakt för medarbetarna.  Det är frågor som 
arbetstagarorganisationernas medlemmar drivit i de arbetsgrupper och reformstödsgrupper som vi samarbetat 
med i snart två år. Det är frågor som nu omsatts i en faktisk arbetsordning. 

Det är bra att även det kommer fram i efterdebatten av den nya arbetsordningen.  Det samarbete vi har med 
Polisförbundet, ST, Seko och Saco-s är unikt både med svenska och internationella mått mätt. Facken bidrar i 
alla omorganisationens forum. De ingår i arbets- och projektgrupper som tagit fram underlag inför alla beslut. De 
ingår bland reformstödsgrupperna som arbetat med avvägningsfrågor inför besluten. Varje större beslut har 
förhandlats enligt MBL. De centrala parterna har därutöver fått information och chans att ställa vilka frågor som 
helst till kommittén i schemalagda möten var fjortonde dag. 

Jag hoppas att det är därför Lena Nitz i sin kritiska kommentar om arbetsordningen också skriver: ”Vi ser dock 
förutsättningar för fortsatta konstruktiva förhandlingar och revideringar av arbetsordningen.” 

Även jag ser fram emot fortsatt konstruktivt samarbete med alla arbetstagarorganisationer. De spelar nämligen en 
av huvudrollerna i att övergången till den nya myndigheten den 1 januari sker på ett bra sätt för medborgare och 
medarbetare. Här är tre förhållningssätt för att få det att fungera. 

1. Beslutad organisation gäller 
Beslutad organisation (inklusive inplacerade medarbetare och interimistiska chefer) är den organisation 
som gäller. Det är viktigt med tanke på både arbetsmiljöansvar och ekonomisk delegation. 

2. Det finns chefer som kan hantera eventuella övergångsproblem 
Uppstår resursbrister/brister i förmågor på grund av den förändrade organisationen hanteras detta 
genom arbetsledningsbeslut och operativ omfördelning av resurs. 

3. Ingen slutar med något förrän annan tar vid 
Ingen medarbetare eller chef får upphöra med att utföra ett uppdrag eller en arbetsuppgift innan kvittens 
har lämnats på att någon annan funktion tagit över ansvaret. 
  

Thomas Rolén 
särskild utredare  

Läs: Lena Nitz kommentar 
Läs: Beslut om ny arbetsordning 
Läs: Arbetsordning för Polismyndigheten 


