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Sammanfattning 
 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka det förändringsarbete som man inom 
Polismyndigheten Sverige Region Nord har genomfört och undersöka hur medarbetarna upplevde 
ledarskapet, samt om de har märkt av någon förändring i ledarskapet hos cheferna sedan 
förändringsarbetet startade. Studien försöker även att utvärdera vad medarbetarna beskriver skapar 
motivation och hur ledarskap kan påverka en individs motivation. Kvalitativa semistrukturerade 
intervjuer har utförts och analyserats. Studien visade att både chefer och medarbetare ansåg att det 
pågick en förändring vad gällde ledarskapsfrågor, men det fanns en lång väg kvar att gå från ett mer 
auktoritärt ledarskap till ett tillitsbaserat och medarbetardrivet sätt att leda. Studiens resultat visar att 
chefer inom Polisen Region Nord upplever att motivation hos medarbetare skapas genom att chefen 
bekräftar och skapar möjligheter till utveckling för medarbetaren. Detta var samstämmigt med vad 
medarbetarna beskrev som motivationshöjande faktorer på sitt arbete. Slutligen visar resultatet att 
medarbetarna inte hade någon kännedom om ledningsfilosofin samt att mottagandet av densamma 
var varierande hos de intervjuade cheferna. 
 
Nyckelord: ledarskap, Polisen, motivation,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 
 
The purpose of the study is to investigate the changing process that the Police authority in Region 
Nord has carried out and examine how the employees experienced the leadership, and if they have 
experienced any changes in leadership since the process started. The study also aims to evaluate what 
employees describe as sources of motivation and how leaders can influence an individual's 
motivation. The study was conducted through qualitative interviews which were analyzed. The result 
shows that both managers and employees considered that there has been a change in the way leaders 
within the police are in their leadership, but that it is a long way to go from a more authoritarian 
leadership to a trust-based and co-operative way of leading. The results of the study show that 
managers within the police think that motivation among employees is created by the manager 
confirming and creating opportunities for development for the employee. This was consistent with 
what the employees described as motivational factors in their work. Finally, the results show that the 
employees had no knowledge of the management philosophy, and that the managers had different 
opinions on the philosophy.  
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Inledning 
 

Polis kan för många vara ett drömyrke men det är även ett yrke som är krävande på olika plan, både 
vad gäller fysiska utmaningar och de mentala påfrestningar som arbetet kan innebära. Det handlar 
bland annat om att stundtals fatta snabba beslut i en oerhörd press, och att ha befogenhet att använda 
våld i situationer som bedöms kräva det. Arbetet kan även innebära att ha befogenhet och även en 
skyldighet att ingripa och vara den som agerar när andra vill fly. I det dagliga arbetet innebär polisens 
uppgifter exempelvis att möta brottsoffer eller agera vid allvarliga trafikolyckor, och det kan i vissa 
situationer finns en överhängande risk att den som arbetar som polis kan komma att mötas av våld 
eller hot i sin yrkesutövning. Det är tillika ett variationsrikt och viktigt arbete som poliserna i 
samhället utför men också något som ställer höga krav på den enskilda polisen. Det är således ett 
arbete som kräver att individen klarar av att möta och anpassa sig till många olika situationer och 
svårigheter (Colombat, Gillet, Huart, & Fouquereau, 2013).  
 
För att prestera och orka med de utmaningar som yrket kan innebära är det viktigt att det inom polisen 
finns stöd för personalen, att chefer har adekvat utbildning och kännedom om hur de ska avlasta, 
utveckla och hjälpa sin personal. Några viktiga attribut hos en ledare inom polisen är integritet, 
omsorg om personalen samt att det finns en fungerande kommunikation (Schafer, 2010). Chefen 
spelar därmed en stor roll inom polisen, där chefen bör försöka skapa förutsättningar för medarbetarna 
att utföra ett engagerat, kvalitativt arbete som varar över tid och där medarbetarna orkar med de 
utmaningar som de ställs inför. Chefer har hos polisen en relativt stor inverkan på sina medarbetare 
och det är av vikt att ledningen fokuserar på att skapa ett ledarskap och en kultur på arbetsplatsen 
som är baserad på tillit (Hansson, Hurtig, Lauritz, & Padyab, 2016). 
 
Polisen har historiskt sett haft ett ledarskap som varit baserad på hierarkiska strukturer. Detta är dock 
något som har luckrats upp under senare år. Polisens urval av chefer har tidigare delvis byggt på hur 
många år en person har haft i yrket och chefskapet kännetecknats av att chefen kommer med direktiv 
som medarbetarna skall följa. Det har således varit ett ledarskap som har sitt ursprung i hierarki samt 
varit präglat av att ledarskapet baserats på auktoritet, där chefskapet inte har byggt på samverkan 
mellan medarbetare och chefer utan chefer har haft en mer ledande och direkt bestämmande roll. 
Under de senare åren har ledarskapet förändrats till viss del och många beskriver att det tidigare sättet 
att leda har ersatts av ett mer medarbetarfokuserat ledarskap. I samband med att polisen genomförde 
en massiv omorganisation under 2015 fanns det både utrymme och behov av att se över ledarskap 
och chefskap och dåvarande ledning för polisens Region Nord gjorde då en satsning på att ta fram en 
gemensam ledarskapsfilosofi. Syftet med denna studie är att undersöka om och hur detta förändrade 
ledarskap har fått genomslag i organisationen. 
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Bakgrund 
 
Beskrivning av Polisen 
 
Polismyndigheten består av ungefär 30 000 medarbetare och är en enrådsmyndighet där regeringen 
utser rikspolischefen som ensam är den som bär ansvaret för de verksamheter som bedrivs inom 
myndigheten. I april 2019 var Anders Tornberg verksam som rikspolischef (Polismyndigheten, 
2019). Polismyndigheten är en del av det svenska rättsväsendet, som beskrivs som den myndighet i 
Sverige som ansvarar för rättssäkerhet och rättstrygghet (Polismyndigheten, 2019). 
 
Polismyndigheten i Sverige är indelad i sju regioner; Nord, Mitt, Bergslagen, Stockholm, Väst, Öst 
samt Syd. Regionerna som sådana har helhetsansvaret för den polisverksamhet som ska bedrivas 
inom deras respektive geografiska områden. Varje region inom Polismyndigheten leds av en 
regionpolischef (Polismyndigheten, 2019). Polisens uppdrag handlar om att minska brottsligheten 
och öka tryggheten i samhället. Polisen består bland annat av en brottsförebyggande del samt en 
brottsutredande del, men även att vara andra myndigheter behjälpliga med exempelvis 
handräckningar eller beslutsfattande i tillståndsfrågor såsom vapenlicenser.  
 
Polisen genomförde en stor omorganisation 1 januari 2015 som innebar att man gick från 21 
polismyndigheter till en myndighet. Den nya polismyndigheten består numera av de tidigare 
polismyndigheterna, som innan omorganisationen motsvarade de 21 länen i Sverige samt 
Rikspolisstyrelsen. Den genomförda omorganisationen var den mest omfattande sedan man 
förstatligade polisen 1965 och anledningen till omorganisationen var att rätta till organisatoriska 
hinder och skapa bättre förutsättningar för polisen att genomföra sitt uppdrag (Regeringskansliet, 
2019). 
 
 
Polismyndigheten Region Nord 
 
Region Nord är den nordligaste av de sju polisregionerna inom Polismyndigheten och består av 
Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrlands län. Huvudort för Region Nord är Umeå. 
Innan omorganisationen av svensk polis bestod region Nord av fyra myndigheter som hade egna 
länspolismästare och chefer i olika led. Varje polisregion har efter omorganisationen en 
regionpolischef som får ett förordnande på fyra år i taget (Polismyndigheten, 2019). 
 
När omorganisationen var genomförd ansåg ledningen i Region Nord att det saknades en uttalad  
filosofi eller inriktning när det gällde chefer och ledarskap. Av den anledningen tog ledningen, efter 
omorganisationen fram en ledarskapsfilosofi som skulle kommuniceras ut till alla chefer i regionen 
genom träffar där chefer utbildades i ledningsfilosofin. Vid dessa träffar var även 
arbetstagarorganisation och skyddsorganisation inbjudna. Detta för att ledningen önskade skapa en 
transparens kring filosofin. Nedan följer en genomgång av den framtagna ledarskapsfilosofin. 
 
Ledarskapsfilosofi Polisregion Nord 
 
När Region Nord hade bildats, i och med polisens omorganisation 2015, påbörjade ledningen ett 
omfattande arbete när det gäller ledarskapsfrågor (M. Säll Lindahl, 29 jan, 2019). Ledningen för 
regionen såg ett behov av att formulera en filosofi som var baserad på forskning kring 
ledarskapsfrågor. De hade en vision om att få en tydlighet och samsyn inom Region Nord när det 
gällde ledarskap och chefsfrågor. För att försöka uppnå detta påbörjades en process för att ta fram 
den nuvarande ledarskapsfilosofin (M. Säll Lindahl, 29 jan, 2019). 
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Med hjälp av forskning och litteratur som behandlade bland annat ledarskap, utvecklingspsykologi, 
motivation och förståelse för omvärlden tog de fram en ledningsfilosofi för chefer inom Region Nord 
med följande fyra ledord; Förtroende, Förståelse, Motivation och Relationer. Nedan följer en 
beskrivning av vad de olika ledorden innebär. 
 
Förtroende 
 
Förtroende handlar enligt regionledningens ledarskapsfilosofi om att anställda medarbetare inom 
polisen är en del av någonting större. För att kunna utföra arbetet så är det viktigt att skapa en insikt 
om att när man arbetar som polis eller inom Polisen så är man som medarbetare en del av samhället, 
rättssystemet och att arbetet har en djupare mening. Det beskrivs också inom den framtagna 
ledningsfilosofin något som kallas ”social kapital som mening med allt gott polisarbete” 
(Ledningsfilosofi, 2018) vilket innebär att det viktigaste för att få en bra och fungerande verksamhet 
är att fokusera på individerna i organisationen. När en medarbetare upplever ett förtroende i relation 
till sin chef och i relation till sina kollegor skapar det förutsättningar för att utföra ett kvalitetsmässigt 
bra arbete. Inom organisationen vill ledningen att arbetet ska bygga på förtroende för att medarbetare 
ska våga både lyckas och misslyckas. 
 
Förståelse 
 
Förståelse som begrepp i denna filosofi handlar om att medarbetarna inom polisen ska förstå att vi 
inte kan förstå allting. Alla individer har någon form av förförståelse som har formats under livet 
genom de upplevelser och personliga erfarenheter som var och en fått och därför kommer förståelsen 
av andra personer och situationer vara olika beroende av varje individs förförståelse. 
Ledningsfilosofin utgår ifrån att alla som arbetar som chefer inom polisen har en verklighet som de 
bär med sig, och att förståelsen för olika situationer kommer att färgas av tidigare erfarenheter och 
möten med olika människor. Varje person som blir mer medveten om sin ”förförståelse” skapar bättre 
förutsättningar för att bemöta andra på ett mer förstående sätt. När vi blir medvetna om hur lite vi 
egentligen vet om omvärlden och verkligheten så ökar förståelsen för att olika personer kan ha olika 
uppfattningar och upplevelser av samma situation. Den insikt anses vara viktig för en chef som ska 
klara av att bemöta och motivera olika medarbetare (Ledningsfilosofi, 2018). 
 
Motivation 
 
Enligt ledningsfilosofin som är framtagen delas motivationen in i tre olika sorter: 
 
• Ingen motivation- här saknas motivation och agerande och attityder präglas av passivitet, tomhet 

och uppgivenhet. 
• Kontrollerad motivation- denna delas in i två delar: Yttre motivation som präglas av endera piska 

eller morot samt Introducerad motivation som präglas av ångest, skuld och skam, där det alltså 
krävs någon form av yttre kontroll för att skapa motivation. 

• Autonom motivation- delas in i Integrerad motivation som präglas av högre syfte, värderingar och 
ideal samt Inre motivation som präglas av intresse, lek och utmaning. 

 
Som grund för begreppet motivation i Region Nords ledningsfilosofi har de fokus på 
självbestämmande samt ett fokus på den inre motivationen, som enligt denna filosofi består av tre 
delar: 
 
• Kompetens innebär att man lär sig något till en sådan nivå att man har kontroll över slutresultatet. 
• Mening innebär att göra något meningsfullt tillsammans med andra, som skapar mening för sin 

egen del och andra människor. 
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• Autonomi beskrivs som ett grundläggande mänskligt behov att utveckla frihet, kontroll över sitt 
liv samt att detta sker i harmoni med ens vilja och värderingar.  

 
Varje chef och ledare inom organisationen bör sträva mot att uppmuntra autonom motivation där 
medarbetare med sin inre motivation skapar ett arbetsklimat som präglas av ”intresse, lek och 
utmaning” (Ledningsfilosofi, 2018). Det är också önskvärt att medarbetare inom polisen har en 
integrerad motivation för att se helheten i det arbete som de utför för svensk polis, där den integrerade 
motivationen är präglad av ett högre syfte, värderingar och ideal. 
 
Relationer  
 
Enligt ledarskapsfilosofin är det av stor vikt att fokusera på relationer i polisärt arbete. Det är viktigt 
att bygga relationer likaväl inom organisationen som mellan polisen och medborgare. Detta för att 
nöjdhet och känsla av tillit till polisens arbete i Sverige bygger på förmågan att skapa värdefulla och 
fungerande relationer (Ledningsfilosofi, 2018). Därmed är det viktigt att polisen har fokus på 
relationsskapande för att skapa ett förtroende både inom organisationen med även gentemot 
allmänheten. När det gäller ledarskap så ska cheferna inom Region Nord arbeta med att skapa 
relationer med medarbetarna som är präglade av ett ömsesidigt förtroende som grund för trygghet 
och motivationsskapande arbetsmiljö. Relationer skapas både mellan medarbetare och mellan 
medarbetare och chefer samt mellan de anställda inom Polisen och allmänheten. Relationer som 
skapar en välfungerande organisation som präglas av utveckling bygger på att det finns ett förtroende 
för varandra inom organisationen (Ledningsfilosofi, 2018). 
 

Tidigare forskning 
 
Ledarskap 
 
Ledarskap är ett område som är intressant på väldigt många sätt, och det är av stor vikt för 
organisationer att kunna ta fram chefer som genom ett effektivt ledarskap klarar av att leda sina 
medarbetare mot de mål som organisationen har. Forskning har fokuserat på flera olika dimensioner 
av ledarskapsfrågor med varierande infallsvinklar såsom hur blir man en bra ledare, vem passar som 
chef eller hur kan en chef skapa motivation och delaktighet hos sina medarbetare.  
 
Det finns flera definitioner på ledarskap bland annat har Hersey och Blanchard (1979) definierat det 
såsom processen där en person har påverkan på aktiviteter som en person eller grupp genomför i sina 
ansträngningar mot att nå en måluppfyllelse.  
 
Ledarskap är också generellt definierat såsom processen genom vilken en person påverkar ett flertal 
individer så att de frivilligt strävar efter att uppnå de mål som är uppsatta för gruppen som de utgör 
en del av. Koontz och Weihrich (1994) definierar ledarskap såsom processen att påverka individer så 
att de gör en ansträngning av egen vilja och entusiasm mot att nå gruppens mål. Denna studie utgår 
från definitionen framtagen av Weihrich och Koontz, eftersom den beskriver på ett tydligt sätt att 
ledarskap är en process samt att ledarskapet består av att påverka individer mot det gemensamma 
målet.   
 
Ledarskap kan även definieras såsom förmågan att påverka, motivera och möjliggöra andra till att 
bidra till organisationens framgångar, denna definition har tagits fram i ett stort globalt 
forskningsprojekt om ledarskap (Dorfman, Hanges, House & Javidan. 2002). 
Enligt Locke och Latham (2002) kan en ledare öka medarbetares delaktighet, effektivitet och positivt 
samarbete på arbetsplatsen genom tre olika sätt. Det första sättet som en ledare kan använda sig av 
handlar om att öka den egna effektiviteten för att öka medarbetarnas engagemang mot det 
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gemensamma målet. En ledare kan genom att förse sina medarbetare med adekvat utbildning för sina 
arbetsuppgifter hjälpa medarbetaren att genomföra lyckade arbetsuppgifter som i sin tur leder till en 
känsla av personlig framgång för medarbetaren. Det andra som är essentiellt för att öka effektiviteten 
hos medarbetarna är att ledaren agerar som förebild och ger medarbetarna en verklig person som de 
kan identifiera sig med. Det tredje som Locke och Latham (2002) lyfter som en framgångsfaktor när 
det gäller engagemang och personlig effektivitet mot utsatta mål inom verksamheten, är övertalande 
kommunikation där ledaren visar att denne litar på medarbetarens kapacitet att nå målen. Det är av 
stor vikt att ledaren genom sin kommunikation visar medarbetaren att ledaren har tillit och förtroende 
till att medarbetaren har tillräckliga resurser för att uppnå målet (Locke & Latham, 2002). 
 
Ledarstilar 
 
Det finns olika ledarskapsstilar (Barbro Leneér, 2013) och i kommande avsnitt presenteras det 
auktoritära ledarskapet samt det demokratiska eller flexibla ledarskapet. Det finns även nyare stilar 
såsom det tillitsbaserade ledarskapet (Bringselius, 2018).  
 
Auktoritärt ledarskap  
 
Om en person är auktoritär är det inte samma sak som att den personen har auktoritet (Leneér, 2013). 
Auktoritet, det vill säga att andra godtar ledarens beslut, kommer av ledarens skicklighet och 
självsäkerhet. Det i sig kan liknas med att ha makt och det är vad den auktoritära ledaren utövar 
(Leneér, 2013). Den auktoritära ledaren litar inte på sina medarbetares förmågor och har en tendens 
att behandla dem som barn. Eftersom den auktoritära ledaren anser sig veta bäst lägger denne sig i 
samtliga beslut, stora som små (Leneér, 2013).  
 
Den auktoritära ledarens agerande kan ha effekt på de anställda, i vissa fall minskas de anställdas 
beslutsutrymme då självständighet och kreativitet inte uppmuntras (Leneér, 2013).  En annan effekt 
kan vara det behov att lätta på spänningarna när ledaren inte närvarar, det kan exempelvis yttra sig 
genom att den anställda tar längre raster, privatsurfar eller andra missnöjesyttranden. Om ledaren 
skulle komma på den anställda skulle ännu striktare ledarskap bli resultatet. En ledare med en 
auktoritär ledarstil kan fungera vid enklare och rutinartade arbetsuppgifter där ledaren alltid 
övervakar. Under ett uppbyggnadsskede av en organisation är en ledare med auktoritär ledarstil att 
föredra tills stabilitet uppnåtts (Leneér, 2013). 
 
Demokratiskt eller flexibelt ledarskap 
 
Den mest effektiva ledaren, enligt den arbetsvetenskapliga forskningen som Lenéer (2013) beskriver, 
är den demokratiska ledaren. En demokratisk chef har inga svårigheter att stå på sig och vara 
självständig, men har inte heller några problem med att lyssna och ta till sig av arbetsgruppens åsikter 
och önskemål (Leneér, 2013). Beslutsfattande baseras inte på popularitet eller egna intressen, utan 
baseras på verksamhetens bästa. Den demokratiska ledaren har ofta många goda personliga 
egenskaper, såsom en god social förmåga och kunskap om arbetet. Hen förmedlar ett lugn och en 
trygghet till gruppen som i sin tur skapar motivering och underlättar vid förändringar samt uppkomna 
problem.  
 
Den demokratiska ledaren både strävar efter och låter gruppen utvecklas, gruppen mognar och 
fungerar även vid frånvaro av ledaren. Arbetsgrupper som har demokratiska ledare blir ofta 
självgående och mer jämbördiga med arbetsledningen än arbetsgrupper som leds av en auktoritär 
ledare. Grupper och ledare påverkar varandra i stor utsträckning, omogna grupper lockar inte sällan 
fram den auktoritära ledaren, då detta krävs för ett styrande av denna gruppen. Samtidigt som en 
mogen grupp kan tillåta ett demokratiskt ledarskap för att växa och samspela, är det ett bra klimat om 
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man kan leda en grupp till ökad mognad därför är det demokratiska och flexibla ledarskapet ett 
utvecklande ledarskap som ofta är positivt för en organisation (Leneér, 2013). 
 
Tillitsbaserat ledarskap 
 
I det tillitsbaserade ledarskapet är byggandet av relationer viktiga och för att kunna bygga tillitsfulla 
relationer måste det, enligt Bringselius (2018), finnas en viss tillåtande attityd där misstag kan tillåtas 
och förlåtas, för att skapa ett lärande. Allvarligare misstag eller misskötsel ska dock leda till att 
personen får ta ansvar för sina misstag. Enligt Bringselius definieras begreppet tillitsbaserat ledarskap 
enligt följande:   
 
 Tillitsbaserad styrning och ledning är styrning, kultur och arbetssätt med fokus på̊  
 verksamhetens syfte och brukarens behov, där varje beslutsnivå̊ aktivt verkar för att  
 stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att  
 medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa brukaren (s. 15). 
 
Bringselius menar att tillit inte behöver stå i motsats till kontroll, vilket det stundtals beskrivs som. 
Både tillit och transparens kan gå hand i hand med kontroll.  
 
Det verkar som att det har växt fram en slags ledarskap inom organisationer där man gått från ett mer 
styrande, övervakande arbetssätt till att grundas på tillit (Davis, Mayer & Schoorman, 1995). Enligt 
Davis med kollegor (1995) har det redan under slutet på 90-talet blivit vanligare att chefer i olika 
organisationer lutar sig mer mot självbestämmande inom gruppen samt att arbete bygger på tillit till 
medarbetaren istället för övervakning. Deras definition av tillit är beskrivet såsom: 
 

Viljan från en part att vara sårbar inför den andra partens handlingar baserat på förväntningen att den 
andra parten kommer att genomföra en betydelsefull handling för den första parten, utan möjlighet för 
denne att kontrollera eller övervaka den andra parten (s. 712). 

 
I deras forskning har de kommit fram till att det finns en skillnad mellan att samarbeta med någon, 
och att utföra handlingar som den personen vill att man skall göra. Samarbete kan framkallas av andra 
orsaker än tillit, det kan finnas en rädsla för att bli straffad som gör att en person samarbetar men det 
saknas ändå tillit i relationen (Davis et al., 1995). En viktig faktor när det gäller tillit är hur pass 
benägen en person är att engagera sig i en situation som kan innebära en risk, till exempel att en 
överordnad har tillit till en medarbetare och tar risken att låta medarbetaren hantera en viktig 
arbetsuppgift istället för att ensam vara ansvarig för uppgiften. Det kräver tillit i relationen för att 
våga göra sig sårbar i en sådan situation där den överordnade tar en risk genom att överlåta 
arbetsuppgiften till sin medarbetare. Likaväl förväntar sig den medarbetaren som utför en krävande 
arbetsuppgift en viss kompensation, i någon form. Hos både chefer och medarbetare krävs det att det 
finns en viss nivå av tillit till den andra parten för att våga ta risker i förhållande till arbetet (Davis et 
al., 1995). Detta innebär att det är mycket viktigt för en chef att arbeta för att skapa ett förhållande 
baserat på tillit till sina medarbetare, detta för att arbetet som ska utföras då kan baseras på tillit och 
medarbetaren utför arbete och handlingar mer utifrån egen drivkraft och behovet av olika sätt att 
kontrollera eller övervaka sin personal minskar (Davis et al., 1995).  
 
Ledarskap inom Polisen 
 
Ett effektivt ledarskap inom polisen är starkt sammanlänkat med integritet, arbetsetik, omsorg om sin 
personal samt fungerande kommunikation (Schafer, 2010). De ledare som upplevs som ineffektiva 
uppvisade motsatserna till de nämnda egenskaperna, de uppvisade dålig karaktär, avsaknad av 
omsorg om personalen och ett misslyckat sätt att kommunicera på (Schafer, 2010). 
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Forskning utfört på poliser i USA och deras ledare har visat hur viktigt det är att ledaren själv har ett 
stadigt psykologiskt kapital för sitt arbete, det vill säga att ledaren har psykologiska tillgångar i 
förhållande till det arbete som ska utföras (Avolio, Hartnell, Peterson, & Walumbwa, 2010). 
Psykologiska tillgångar definierade forskarna såsom ”En persons positiva bedömningar av 
omständigheter och sannolikhet för att nå framgång, baserat på motiverad ansträngning och 
uthållighet” (Avolio et al., 2010, s 938). Man kunde i studien se hur en ledares psykologiska tillgångar 
även kunde påverka medarbetarnas prestationer när det gällde arbetet (Avolio et al., 2010). Colombat 
et al. (2013) fann i likhet med Avolia et al. (2010) i sin forskning att ledarens psykologiska tillgångar 
även påverkade och stimulerade medarbetares psykologiska tillgångar, som i sin tur inverkade på hur 
medarbetaren presterade. Ledaren hade därmed en relativt stor inverkan på sina medarbetare, en 
ledare som hade tillgångar i form av positiva drag, mål, värderingar, beteenden och styrka i karaktären 
hade förmågan att påverka sina följares sinnesstämning, beteende och prestationer (Colombat et al., 
2013). 
 
Det finns, enligt Glomseth och Gottschalk (2012), många studier som inriktar sig på att undersöka 
vad det finns för olika ledarstilar. Däremot finns det inte lika många som har fokus på de olika roller 
som en chef kan ha. En studie på polisiära chefer i Norge kom till slutsatsen att den rollen som de 
flesta chefer inom norska polisen prioriterade var det personliga ledarskapet, att leda sin personal 
med fokus på individen (Glomseth & Gottschalk, 2012). Det visade sig att cheferna ansåg att det 
personliga ledarskapet var den rollen som de oftast befann sig i som chef, och även den rollen som 
de ville lägga mer energi och engagemang på. Det har skett en förändring inom polisiära 
organisationer, inte bara i Norge, där chefen har gått från att vara en person som fördelar resurser på 
arbetsplatsen till att vara någon som ska leda sin personal på ett mer motiverande och personligt plan 
(Glomseth & Gottschalk, 2012). 
 
Arbetsmotivation 
 
Motivation inom arbetspsykologi är ett abstrakt begrepp som kan vara svårt att förklara, detsamma 
gäller för begreppet arbetsmotivation. Detta eftersom motivation inte är någonting som man kan 
observera utifrån på ett direkt sätt. Det finns dock många studier och mycket forskning utförd inom 
området när det handlar om motivation, arbetsmotivation och detta i förhållande till organisation och 
prestation (Arnold & Randall, 2010; Locke & Latham, 2002).  
 
Det går inte att enbart se till en persons arbete, vad individen presterar när man skall mäta motivation. 
Det finns flertalet andra faktorer som påverkar individens prestation än enbart motivation, såsom 
individens kunskap eller kompetens att utföra arbetsuppgiften eller individens fysiska möjlighet att 
prestera exempelvis att tillräckligt material finns för arbetsuppgiften eller att arbetsmiljön är utformad 
för att främja prestation (Arnold & Randall, 2010). Den definition som jag har valt att använda är en 
som har funnits med några år och formulerades av Pinder (1998), en definition som fortfarande är 
den vanligast använda i forskning gällande arbetsmotivation, nämligen följande: 
 

Arbetsmotivation är ett mått av energi som har sitt ursprung både inom och utanför en individ, 
för att initiera arbetsrelaterade beteenden och bestämma dess form, riktning, intensitet och 
varaktighet (Pinder 1998, p. 11).  

 
När det gäller arbetsmotivation är det viktigt att det finns en tydlighet kring vad målet är med arbetet 
(Locke & Latham, 2002). Dels behöver de som arbetar ha en uppfattning om vad de arbetar för, och 
de behöver även uppföljning och ”feedback”, det vill säga återkoppling för att kunna bedöma att deras 
ansträngningar är i linje med måluppfyllelsen. Det krävs därför att chefer ger kontinuerliga 
återkopplingar för att medarbetarna ska kunna justera sina ansträngningar eller riktningen för arbetet 
de utför mot att nå ett visst mål med arbetet (Locke & Latham, 2002). 
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En relativt stor forskningsstudie som genomfördes i fem polisområden i Sverige undersökte hur 
personalen beskrev sitt arbetsklimat samt fick svara på frågor som syftade till att mäta motivation 
kopplat till personlighet (Arntén et al., 2015). Syftet med studien var att undersöka skillnader i 
upplevelser av arbetsklimatet bland poliser för att sedan jämföra hur arbetsklimatet skulle kunna vara 
relaterat till de anställdas upplevelse av motivation. Vad som framkom i resultatet från forskningen 
var att ett klimat som förstärkte inlärning på olika sätt kunde ha positiva effekter när det gällde 
medarbetarnas självbestämmande motivation. Ett dynamiskt arbetsklimat där det fanns utrymme för 
utveckling och kontinuerligt lärande skapade ofta en högre nivå av motivation hos medarbetarna 
(Arntén et al., 2015). Det visade sig även att det fanns variationer i vad som motiverade de deltagande 
poliserna, beroende på vilken personlighetstyp de tillhörde (Arntén et al., 2015). 
 
En viktig faktor för att skapa ett bra arbetsklimat med ökad trivsel och arbetsmotivation är enligt 
Hansson et al. (2016), att ledningen fokuserar på att skapa en arbetsmiljö som bygger på tillit, där 
medarbetaren känner en hög nivå av socialt stöd på sitt arbete. En låg nivå av upplevt arbetsrelaterat 
socialt stöd och hög arbetsbörda är båda faktorer som kan leda till psykologisk stress, som i sin tur 
påverkar individerna på ett negativt sätt och sänker arbetsmotivationen, samt kan även vara skadligt 
ur en hälsoaspekt. Arbetsplatsrelaterade problem kan inverka negativt på medarbetare genom att det 
kan finnas en låg nivå av socialt stöd samtidigt som det saknas tillit och de relationer som finns mellan 
individerna på arbetsplatsen fungerar inte optimalt. Detta kan skapa en grogrund för mental ohälsa 
hos de individer som arbetar på den arbetsplatsen. Därför är det väldigt viktigt anser Hansson et al. 
(2016) att ledningen fokuserar på att skapa en arbetsplats där man har fokus på tillit samtidigt som 
man säkerställer socialt och känslomässigt stöd på arbetsplatsen. 

Omorganisation 
 
Att implementera en förändring inom polisen som organisation anses enligt forskningen vara en 
långsam och svår process, där resultatet inte sällan blir misslyckat (Schafer & Varano, 2017). Det är 
många gånger cheferna som initierar förändringsarbetet och de har goda intentioner i att skapa bättre 
förutsättningar, förändra organisatoriska strukturer så att de inte står i vägen för ett effektivt och 
lyckat arbetsresultat. Dock finns det många hinder och motstånd inom organisationen vid arbetet mot 
att en omorganisation ska bli lyckad. En viktig faktor som omnämns som hinder för en lyckad 
omorganisation är att ledningen inte klart har definierat vad förändringen ska leda till, man vet helt 
enkelt inte vad den önskade effekten är eller hur det kommer se ut när omorganisationen är genomförd 
(Schafer & Varano, 2017). Genom att tydligt formulera var man är innan omorganisationen, samt 
definiera vad man vill åstadkomma och ha en tydlig målbild med förändringarna så skapas bättre 
förutsättningar att omorganisationen kommer att upplevas såsom lyckad (Schafer & Varano, 2017). 
 
Det är långt ifrån unikt för polisen som organisation att en förändringsprocess blir misslyckad, 
forskare har uppskattat misslyckandegraden inom industrin och andra yrken till siffror som sträcker 
sig som lägst till 28% av misslyckandegrad för förändringsprocessen och ända uppemot 93% 
misslyckandegrad (Schafer & Varano, 2017). Ett forskarteam i Kina har gjort en undersökning på 45 
olika företag som var i en fas där de skulle genomföra organisatoriska förändringar (Chen, Guo, & 
Ling, 2018). De kom fram till att en viktig komponent för att medarbetare i en organisation ska vara 
aktivt delaktiga i omorganisationsprocessen var dels att ledarna fokuserade på förändringen. En annan 
viktig faktor för organisationen var att ha en medvetenhet om att medarbetarna utgör delar av olika 
grupper med egna gruppvärderingar och tillhörighet. Därmed förespråkade Chen et al. (2018) att 
ledarna behövde motivera gruppen och inte bara individerna, för att i gruppen skapa motivation att 
arbeta i linje med förändringarna. Genom att ledaren är en förebild i förändringen samt har en 
medvetenhet om de sociala processer som pågår inom gruppen kunde organisationen skapa bättre 
förutsättningar för att lyckas med omorganisationen (Chen et al., 2018). 
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Ansträngningar och faktorer som har visat sig ha en positiv inverkan på om en organisatorisk 
förändring lyckas är kommunikation, ledarskap och klarhet (Schafer & Varano, 2017). Schafer och 
Varano poängterar att, även om det är viktigt att förändringar i organisationen och den formella 
auktoriteten finns hos cheferna, så är det av större vikt att man förankrar förändringar hos 
medarbetarna genom dialog, diskussioner och relationer. Genom detta förfarande kan ledningen 
neutralisera en del av de motsättningar som kan komma med en omorganisation. Det kan tyckas 
självklart, men det visar på att genom att använda sig av kommunikation och delaktighet så kan man 
få en större förståelse och medverkan från medarbetarna då de förstår vilka förändringar som ska 
genomföras, varför de ska göras samt hur det kommer att påverka deras arbetsplats (Schafer & 
Varano, 2017). En framgångsfaktor i en organisationsförändring är därmed att ledarna initierar de 
nödvändiga förändringarna och de behöver även göra det svåra arbetet med att förklara för sina 
medarbetare, och få medarbetarna att ta till sig och godta de förändringar som är gjorda. Det är väldigt 
viktigt i en omorganisation att ledningen får med sig sina medarbetare för att omorganisationen ska 
bli lyckad, delaktighet skapar de bästa förutsättningarna genom att medarbetarna är med i 
beslutsprocesser och implementerar de nya arbetssätten i organisationen. Med det sagt, den högsta 
ledningen kan inte fatta beslut i ett vacuum utan den största framgångsfaktorn i en omorganisation är 
att ledningen har involverat de anställda (Schafer & Varano, 2017). 

 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka den nyligen genomförda satsningen på ledarskap 
inom Region Nord. Mitt fokus för studien var att studera hur chefer inom Region Nord upplever 
satsningen på utbildning i den nya ledarskapsfilosofin. Det var även intressant att undersöka hur 
denna satsning upplevdes och togs emot ute i verksamheten, hos medarbetarna.  
 
Följande frågeställningar kommer att undersökas och försöka besvaras: 
 
• Hur upplever chefer den nya filosofin som lärs ut gällande ledarskap? 
• Hur upplever chefer att de kan påverka sina medarbetares arbetsmotivation? 
• Hur upplever medarbetare den nya ledningsfilosofin gällande ledarskap? 
• Vad är medarbetarnas samt chefernas upplevelser och beskrivning av ett bra ledarskap? 
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Metod 
 
Val av metod 
 
Med anledning av studiens syfte valdes en kvalitativ metod, nämligen att genomföra 
semistrukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide för att få en detaljerad och djupgående 
förståelse för de intervjuades upplevelser (Howitt, 2013).  
 
Urval av deltagare 
 
Jag valde att intervjua både chefer och medarbetare för att undersöka hur eller om den nya filosofin 
har fått genomslag i verksamheten enligt både chefer och medarbetare. Jag valde att intervjua chefer 
som hade arbetat under den perioden som den nya ledningsfilosofin gällande ledarskapet hade införts. 
Urvalet skedde genom att jag kontaktade både chefer och medarbetare via mail och informerade om 
min studie samt ställde frågan om de kunde tänka sig att medverka. Några av de valda 
intervjupersonerna kontaktades muntligen genom personligt möte där jag beskrev studien och 
tillfrågade dem om de var intresserad av att medverka. Jag skickade ut informationen till många 
chefer på olika enheter inom Region Nord för att kunna nå ut till många och samla in ett material för 
studien som var täckande vad gäller olika enheter och chefer på olika nivåer inom verksamheten. 
Jag fick svar av ett antal personer och valde därefter att intervjua chefer från väldigt olika och 
diversifierade avdelningar, samma sak gällde de medarbetare som jag intervjuade.  
De var alla olika gällande antal medarbetare inom gruppen eller enheten, erfarenhet som chef samt 
gällande arbetsuppgifter och uppdrag. Av de intervjuade var fem verksamma chefer och fyra var 
medarbetare. Det var för studiens syfte inte nödvändigt att de fem cheferna och de fyra medarbetarna 
skulle arbeta på samma avdelning utan jag ansåg att det viktigaste var att de som deltog var personer 
som var villiga att dela med sig öppenhjärtigt om sina upplevelser och att allt deltagande var baserat 
på frivillighet. På grund av anonymitet anges inte vilka orter de intervjuade arbetar på. De intervjuade 
var i åldersspannet 32 till 57 år och bestod av fyra män och fem kvinnor, där båda könen fanns 
representerade hos både de intervjuade cheferna liksom medarbetarna. 
 
Insamlingsmetod  
 
Två intervjuguider (se Bilaga 1 och 2) skapades; en guide för chefer/ledare som har genomgått 
utbildningen i ledningsfilosofin samt en intervjuguide för anställda medarbetare. Intervjuguiderna 
baserades med utgångspunkt i mitt syfte. Jag hade både en induktiv och deduktiv ansats i upplägget 
av intervjuguiden eftersom jag ville ta avstamp i den teoretiska bakgrunden men samtidigt 
förutsättningslöst undersöka de intervjuades erfarenheter och upplevelser.  
Jag utformade intervjuguiderna genom att skapa relativt öppna frågor där det fanns utrymme för 
intervjupersonerna att själva utforma sina svar. Jag omformulerade några frågor efter första intervjun 
där jag såg att det fanns potential att skapa mer tydlighet i frågorna utifrån mitt syfte. 
 
Intervjuerna skedde på den plats som de intervjuade valde, de flesta valde att bli intervjuade på sitt 
arbetsrum. Det var en plats där de kände sig trygga, bekväma och upplevde att de hade möjlighet att 
prata ostört. En av intervjuerna hölls i ett konferensrum som den intervjuade valde. Inför intervjuerna 
informerades alla intervjuade om de etiska överväganden som författaren var mån om att ta hänsyn 
till. Intervjupersonen informerades dessutom återigen om syftet med intervjun innan intervjun 
påbörjades. 
Intervjuerna kunde genomföras utan störningar eller avbrott och miljön var tyst, detta gav en bra och 
tydlig inspelning där författaren utan svårigheter kunde höra alla ord som spelades in.  
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Intervjuerna spelas in med en mobiltelefon, dels för att behöva anteckna mindre och därmed kunna 
lyssna mer aktivt samt för att underlätta efterföljande analys. Under intervjun fördes en del 
anteckningar som stöd för att kunna följa upp med följdfrågor i vissa fall, det var kortfattade 
anteckningar som enbart användes under intervjun för att ge stöd i att ställa relevanta följdfrågor. 
Efter att de inspelade intervjuerna transkriberats raderades inspelningarna för att inte riskera att 
material skulle kunna användas på felaktigt sätt. Intervjuerna tog mellan 20–40 minuter. 
 
 
Bearbetning och analys av data   
 
Kort efter intervjuns slut transkriberades intervjun. Jag använde mig av den ortografiska 
transkriberingsmetoden där jag enbart fokuserade på vad som sades och inte på vilket sätt det sades 
(Howitt, 2013). Efter att jag hade omvandlat den inspelade intervjun till skriven text analyserade jag 
texten med hjälp av deskriptiv analys. Utifrån studiens frågeställningar lästes texten igenom flera 
gånger och de ord och meningar som ansågs var signifikanta för de frågor som jag sökte svar på ströks 
under. Genom att läsa texten flera gånger kunde jag hålla mig nära materialet för att skapa en 
beskrivning av vad som framkom utan att avvika från råmaterialet. När jag hade gått igenom texten 
och strukit under de ord och meningar som framkom så sammanställdes intervjupersonernas svar för 
respektive frågeställning. Under bearbetningen av materialet från intervjuerna besvarades 
frågeställningarna och även kunskap som inte besvarade någon av frågeställningarna framkom. 
Denna datadrivna kunskap gällande ett ”förändrat ledarskap” valde jag att sammanfatta i ett eget 
avsnitt under resultatdelen. 
 
Därefter lades citat in från de olika personerna som blivit intervjuade. De citat som användes i 
resultatdelen är representativa för de genomförda intervjuerna, jag har varit noga med att det ska 
finnas åsikter representerade från flera av de medverkande samtidigt som det inte ska vara möjligt att 
utläsa identiteten på den intervjuade genom att läsa citatet. 
 
Etiska överväganden 
 
Under studiens gång var jag medveten och noggrann med att hålla mig till de etiska värderingar som 
enligt Vetenskapsrådet (2002) är viktiga vid forskning. Informationskravet uppfylldes genom att jag 
informerade var och en om vad studien handlade om, att deras deltagande var frivilligt, och att de 
kunde avbryta sin medverkan om de så önskade. 
Jag förklarade även för mina deltagare att jag behövde deras samtycke för att kunna använda mig av 
informationen från intervjuerna i min forskning. Samtliga medverkande gav sitt samtycke, samt 
samtycke till att intervjuerna spelades in. Vidare informerade jag dem om konfidentialitetskravet 
vilket innebär att deras personuppgifter ska behandlas på ett sådant sätt att inte obehöriga kan få 
tillgång till dem samt att ingen enskild individ ska kunna identifieras i arbetet. Jag beskrev slutligen 
nyttjandekravet, vilket innebär att den data som jag samlade in tack vare mina intervjupersoner enbart 
skulle nyttjas för denna forskningsstudie och inget annat syfte. Jag berättade även att efter att 
intervjun hade transkriberats till text skulle ljudfilen raderas och allt material som var bearbetat under 
forskningen skulle hanteras med varsamhet för att skydda de medverkande. 
 
En utmaning med denna undersökning var att hålla mina deltagares identitet skyddad. Jag valde 
exempelvis att inte skicka ut några massmail till de berörda för då skulle alla kunna se vem mer som 
hade ställt upp på intervjuer. Jag informerade dem om att jag var mån om att deras identiteter var 
skyddade. Cheferna på de olika enheterna vet inte om jag har intervjuat personer som tillhörde deras 
enhet eller inte. 
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Resultat 
 
Under denna rubrik kommer resultatet av intervjuerna med både chefer och medarbetare att redovisas. 
Utdrag från intervjuerna kommer att användas för att exemplifiera och för att skapa en närhet till det 
material som framkommit i studien. Resultatet redovisas för respektive frågeställning under tre 
avsnitt. Därtill finns ett avsnitt som framkom under intervjuerna, det besvarar inte någon av 
frågeställningarna utan är resultatet av analysen av intervjuerna. 
 
Chefer och medarbetares syn på ledarskap och ledningsfilosofi 
 
Detta avsnitt besvarar de två frågeställningarna gällande ledningsfilosofin 
 
• Hur upplever chefer den nya filosofin som lärs ut gällande ledarskap? 
• Hur upplever medarbetare den nya ledningsfilosofin gällande ledarskap? 

 
När det gäller att utvärdera hur den nya ledningsfilosofin har mottagits i organisationen visade 
resultatet från intervjuerna att ingen av de intervjuade medarbetarna kände till ledningsfilosofin för 
chefer. På frågorna som gällde ledningsfilosofin svarade alla de intervjuade medarbetarna nekande 
eller frågande angående vad ledningsfilosofin inom Region Nord var för någonting. Även en av de 
intervjuade cheferna hade dålig kännedom om ledningsfilosofin, hen var familjär med begreppet 
ledningsfilosofi, men hade inte uppfattningen att det var någon egentlig utbildning eller satsning som 
gjorts från ledningen gällande ledarskapet hos cheferna i Region Nord. 
 
Medarbetarna beskriver att de inte har upplevt någon förändring i sin egen chefs ledarskap. En 
beskriver att ledaren har en utvecklande ledarstil men kan inte säga om detta kan kopplas till 
utbildningen i den nya ledningsfilosofin eller om det helt enkelt är så den chefen alltid har varit och 
fungerat som chef på det sättet, både före och efter satsningen på ledarskapet. 
 
Hos cheferna fanns det både personer som ansåg att det var en väldigt bra satsning som de själva tagit 
till sig och ansåg var ett bra sätt att se på ledarskap och ledarskapsfrågor, medan det även visade sig 
i resultatet från intervjuerna att några chefer var mycket mer frågande och delvis hade en negativ syn 
på att det fanns en ledningsfilosofi. Alla intervjuade chefer ansåg dock att det alltid finns ett behov 
av att utbilda och utveckla cheferna inom organisationen. 
Vad en chef beskrev som positivt med satsningen på en ny ledningsfilosofi var att det genom den 
satsningen skapades:  
 

…en transparens runt det här med ledarskap och vad högsta ledningen vill, vilken typ av ledarskap 
som förväntas av svensk polis eller i vart fall av polisregion Nord. vad man kan ställa för krav på sin 
chef om ledarskap. (Chef 2) 
 

Den andra chefen som tillika hade en positiv syn på den nya ledningsfilosofin beskrev att det fanns 
en tanke i filosofin som tilltalade hen även i sitt ledarskap, och beskrev sitt sätt att se på arbetet: 

 
För mig är det så här, vad är det som är resursen i svensk polis? Jo det är ju personalen.  
Vi kan ju köpa hur många bilar vi vill, om vi inte har rätt, kunnig och motiverad personal (Chef 3)  
 

Två av de intervjuade cheferna hade delvis mindre positiva uttryck när de skulle beskriva den nya 
ledningsfilosofin. De båda hade ett ifrågasättande förhållningssätt och deras upplevelse var inte att 
detta var någonting som bara skulle accepteras eller användas rakt av. Det verkade även vara på det 
sättet att det fanns ett allmänt ifrågasättande bland vissa chefer inom Region Nord när det gällde 
ledningsfilosofin, där en chef utryckte sig enligt följande: 
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Jag kan ju inte jobba enligt ledningsfilosofin om det inte stämmer med min magkänsla och min 
personliga värdegrund, jag måste vara sann mot mig själv. (Chef 4) 

 
Även sättet som ledningsfilosofin lärs ut på fanns det åsikter om, att det var svårt att ta till sig eller 
lära sig av det eftersom det inte fanns tid till det. En åsikt som lyftes var att det till viss del handlade 
om eget intresse vad gällde att ta till sig ny kunskap, i form av litteratur som det hänvisades till under 
de dagar som cheferna har gått utbildningen i ledningsfilosofin. En av cheferna beskriver sin 
upplevelse av att gå på ledarskapsdagarna och lära sig om den nya ledningsfilosofin på följande sätt: 
 

Du kanske inte riktigt formas enligt en viss pedagogik, utan får höra ”nu är det det här som gäller” och 
så lite teori runt ikring, och så är det en en-dags föreläsning. Sen går du hem och läser inte ett blad, 
vad fastnar då? …Lite grann, kanske. (Chef 1) 

 
Medan en annan av cheferna har en helt annan uppfattning av att delta på träffarna, hen beskriver att 
det i det stora hela är en filosofi som hen känner sig bekväm med att ta till sig och i linje med det 
ledarskap som hen vill använda sig av: 
 

Jag tycker att det här är en väldigt sund ledningsfilosofi som man har beslutat om i Region Nord och 
den känns väldigt stimulerande att jobba med, det är en gemensam målbild för hur ledarskapet ska va. 
(Chef 2) 

 
För att sammanfatta resultat av hur chefer och medarbetare ser på satsningen som är gjord gällande 
ledarskapet inom Region Nord kan det konstateras att det var både negativa och positiva uttalanden 
från cheferna, medan det inte fanns någon egentlig åsikt om filosofin hos medarbetarna då de inte 
hade någon kunskap eller kännedom om den. 
 
 
Bra ledarskap 
 
Detta avsnitt besvarar den följande frågeställningen: 
 
• Vad är medarbetarnas samt chefernas upplevelser och beskrivning av ett bra ledarskap? 
 
Här redovisas vad både medarbetare och chefer har uttryckt och beskrivit såsom ett bra ledarskap. 
Några ord som användes av flera av de intervjuade var ”ta hand om”, ”utvecklas”, ”personlig” och 
”tillit”. 
En av de intervjuade cheferna beskriver att hen ser på sitt arbete som chef i ett större perspektiv, att 
det handlar om att ge medarbetarna möjlighet att växa och utvecklas. I förlängningen kan det innebära 
att den medarbetaren söker sig till andra utmaningar inom organisationen, och att det är precis så det 
ska vara för att organisationen som helhet ska utvecklas; ”Jag vill att dom ska växa…mitt jobb är inte 
att jag ska bli bäst, eller att vi ska bli bäst utan att helheten ska bli bäst” (Chef 4). 
Tre av de intervjuade cheferna hade detta perspektiv i sina svar när det handlade om ledarskapet, att 
det viktigaste i slutändan är hur svensk polis som organisation lyckas, där bland annat en av dem ville 
beskriva det som att polisen är summan av alla de som arbetar inom polisen. Det innebär att den som 
är chef ska fokusera på att utveckla och inspirera sin personal utan att fokus nödvändigtvis ska vara 
på att själv som chef bli upphöjd eller att gruppen eller enheten ska bli det. Det handlar om att skapa 
utvecklingsmöjligheter för medarbetarna för att det i förlängningen gör att helheten blir bäst. Detta 
uttalande ligger i linje med en del av ledningsfilosofin som tar upp vikten av att medarbetare inom 
Polisen har en upplevelse av att vara en del av någonting större. 
 

Jag har som alltid försökt ha den ledarskapsfilosofin att jag försöker ta hand om dem som jag ansvarar 
för, så att dom känner en trygghet, dom känner att de kan växa. Men det gör de ju först när de känner 
att de är omhändertagna av nån. (Chef 2) 
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Ovan citat kommer från en av de intervjuade cheferna som beskriver att för hen är ett bra ledarskap 
baserat på en relation baserad på tillit. Det viktigaste som uttrycks i förhållande till att agera som en 
bra ledare är att ta hand om sina medarbetare, skapa trygghet och genom tryggheten skapa möjligheter 
för medarbetarna att växa. En annan av de intervjuade cheferna (Chef 3) beskriver sin syn på vad 
ledarskapet som chef inom polisen i region Nord handlar om: ”Du har en grupp människor som du 
ska dra åt ett håll. Och få dem att prestera och må bra”. 
 
En av cheferna är mer inne på att det ledarskap som många av medarbetarna vill ha, fastän de kanske 
inte tror det själva, handlar om att ha tydliga ramar, att en person kanske inte uppskattar att få ett nej, 
men att det för många i personalen ändå är en trygghet i att veta var gränserna går. Denna chef 
beskriver sitt förhållningssätt till medarbetarna och vad hen upplevt att medarbetarna önskar från sin 
ledare: 
 

Jag har upptäckt faktiskt det, att många vill inte ha det så. Man vill ha ganska tydliga styrningar, Nej, 
det gillar man inte när man får. Men i grund och botten så gillar man det. För då vet man, här går 
gränsen. Många vill ha fasta ramar, gillar inte att det är lite så här…inga fasta linjer. (Chef 1) 

 
Av de intervjuade medarbetarna är tre av dem inne på att en viktig egenskap hos en bra ledare är 
relationsskapande, de uttrycker i intervjuerna att det inte går att utvecklas i sin yrkesroll eller utföra 
ett kvalitativt bra arbete när man som medarbetare inte har en bra relation till sin chef:  
 

…i första hand arbeta med mjukvaran kopplat till sin personal få dem att må bra.. skapa bra relationer 
ledare och medarbetare emellan och medarbetare och medarbetare emellan. (Medarbetare 1) 

 
När en av medarbetarna ska beskriva vad som för hen utmärker en bra chef beskrivs det som en 
person som förtjänar sin position. Detta är det även ytterligare två av medarbetarna som utrycker på 
ett sätt som kan förstås att nästan alla kan bli chefer, men det är inte liktydigt med att vara en bra 
ledare. ”En bra chef är även en bra ledare, för mig är ledarskapet någonting som man förtjänar genom 
att skapa tillit och sånt i funktionen som chef” (Medarbetare 2)  
 
Essentiellt i hur medarbetarna beskriver att de vill bli ledda är vikten av att ledaren bemöter dem på 
ett personligt plan. Det verkar som att det mest negativa som en chef kan vara är frånvarande och inte 
engagerad i sina medarbetare, på något sätt kan det utryckas att en chef vars värderingar man inte 
delar ändå är bättre än ingen chef alls.  
 

Om du ser din medarbetare som en individ, du har ett utvecklande ledarskap du liksom följer med i 
processen i en grupp och ser individerna och gruppen som helhet, då är det en bra ledare.  
(Medarbetare 4) 

 
Vad skapar arbetsmotivation? 
 
I detta avsnitt kommer frågeställningen gällande arbetsmotivation att besvaras: 
 
• Hur upplever chefer att de kan påverka sina medarbetares arbetsmotivation? 
 
Det är återkommande i beskrivningarna hos de intervjuade medarbetarna att en chef, för att skapa 
arbetsmotivation, bör vara lyhörd och inkännande inför vad medarbetaren har för behov i form av 
utformning av sitt arbetssätt eller kompetensutveckling. 

 
En chef ska lyssna på medarbetarna och kan få dem motiverade och delaktiga genom att de får komma 
med egna initiativ, vara lyhörd för medarbetare som kanske vill prova att arbeta på ett annat sätt än det 
man jobbar med idag. (Medarbetare 2) 
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På så sätt uttrycker sig en medarbetare när det handlar om huruvida chefen har någon påverkan på 
arbetsmotivationen hos sina medarbetare. 
En annan medarbetare uttrycker sig på följande vis gällande arbetsmotivation på arbetsplatsen: ”hela 
tiden, utan att det tar för mycket från arbetsdagen så är det väl det trivsel, att trivas, må bra och se 
varandra när vi inte mår bra som är viktigt” (Medarbetare 1). Det som uttrycks är vikten av att varje 
individ blir sedd, och detta kommer fram i intervjuerna från flera av medarbetarna. Det tycks var en 
stark upplevelse att den allmänna trivseln på en arbetsplats eller inom en arbetsgrupp är en viktig 
komponent när man talar om att skapa arbetsmotivation inom gruppen eller organisationen som 
helhet.  
 
Ytterligare en faktor som alla de intervjuade medarbetare beskriver mer eller mindre är upplevelsen 
av att chefen kan återkoppla. Det verkar som att det finns en stark koppling mellan medarbetarnas 
arbetsmotivation och deras chefs förmåga att återkoppla gällande deras arbetsinsatser, detta var något 
alla utom en medarbetare tog upp spontant på fråga om vad som skapar arbetsmotivation hos dem. 
Återkoppling brukar med ett annat ord beskrivas som feedback och där beskriver intervjupersonerna 
att både negativ och positiv feedback är viktigt för dem. En medarbetare tycker att det inte bara är 
viktigt att få feedback från chefen men att det även finns utrymme att ge chefen feedback utan att 
man ska drabbas av några negativa repressalier: 
 

För mig är det viktigt med feedback från chefen och det är viktigt att feedbacken är konstruktiv… och 
även att det finns möjligheter att jag som medarbetare kan ge feedback på samma sätt till min chef 
utan att det blir konsekvenser av att man uttrycker sin åsikt, de är jätteviktigt för mig skapar det 
förtroende och tillit. (Medarbetare 3) 

 
När det gäller chefernas syn på arbetsmotivation skiljer sig beskrivningarna åt något mer hos de 
intervjuade, någon av de intervjuade cheferna beskriver sin upplevelse av arbetsmotivation genom att 
fokusera på den stora bilden av vad polisen är en del av: 
 

Motivation tror jag kommer ifrån dels att man pratar om uppdraget, att man pratar om samhällsnyttan 
i det vi gör. Att man pratar om att det finns en djupare innebörd, att motivationen ligger i uppdraget 
att få vara del av svensk polis, det är en sak. Sen tror jag i vardagen så gäller det att man ser, hör och 
bekräftar medarbetarna. (Chef 2) 

 
Samtidigt som ovan citerade chef även beskriver att en faktor som är viktig för att skapa motivation 
är att som chef arbeta med att se, höra och bekräfta sina medarbetare. 
 
 
Förändrat ledarskap 
 
Under detta avsnitt redovisas ett tema som framkom ur datan från intervjuerna. Avsnittet besvarar 
inte någon av frågeställningarna utan handlar om hur både chefer och medarbetare beskriver att 
ledarskap och chefskap är i en förändringsprocess. 
 
Resultatet visade att alla intervjuade, både chefer och medarbetare, vid något tillfälle under intervjun 
kommenterade att det pågick en förändring när det handlar om ledarskap och chefskap inom polisen 
Region Nord och även polisen som helhet i Sverige. Beskrivningen av hur polisens chefer och 
ledarskap har sett ut är relativt samstämmig och ord som används är ”gammeldags”, ”föråldrat”, 
”pekpinnar”, och ”mest män”. En chef uttryckte det på följande sätt för att beskriva utmaningen med 
ett förändrat ledarskap, att det inte enbart var en chefsfråga utan även handlade om att medarbetarna 
måste ta ett ansvar. För att skapa en organisation där ledarskapet är mer baserat på tillit och relationer 
än auktoritet krävs det ett engagemang inte bara från chefshåll utan även från medarbetarna: 
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Det är bekvämt att inte ta ansvar, men egentligen vill alla ta det men när man inte är van…inte har fått. 
Då är det ibland jättejobbigt att ta ansvar, då är det ju skönt att säga ”det får du som chef lösa.  
(Chef 1). 

 
En av medarbetarna ser att det pågår en förändring och beskriver att det under senaste åren har 
rekryterats fler kvinnor som chefer och att det inte alltid handlar om antal år i tjänst när en person ska 
bli chef. En chef ser också att det är på väg mot en större öppenhet kring mjuka frågor, att det finns 
forum där chefer samlas för att dela erfarenheter och utmaningar i att leda sin personal: 
 

Jag tycker ändå att ledarskapet inom Polisen har på något sätt utvecklats ändå, man sätter den frågan 
mer i centrum än vad man gjorde tidigare. Nu har vi regelbundna chefsmöten där vi diskuterar fritt 
och det kan vara ganska öppna diskussioner kring frågor som är svåra. (Chef 5) 

 
 
Att ledarskapet är i en fas av förändring är en fråga som både medarbetare likväl som chefer tar upp 
under intervjuerna. Två av cheferna berör detta genom att berätta att det har börjat komma fram fler 
kvinnor som blir chefer och de anser att detta är en utveckling och en positiv förändring mot hur 
tillsättningar av chefer har sett ut inom polisen traditionellt sätt. Så här uttrycker en medarbetare sin 
syn på hur ledarskapet inom polisen har börjat förändras jämfört med hur det har sett ut. 

 
Det jag tycker borde förändras att man inte alltid gör som alltid har gjort, och det känns som att det 
håller på att hända någonting nu, och det tycker jag är positivt. Om jag ska ta ett exempel så är det att 
du behöver inte ha arbetat hur länge som helst, och du behöver inte vara ett visst kön för att bli chef  
(Medarbetare 3). 

 
En svårighet som beskrivs med att förändra ledarskapet är dels att det är en process som berör både 
chef och medarbetare, på samma gång som det är en svår balansgång. Det är inte helt lätt att skapa 
ett ledarskap där chefen ska ta till sig vad medarbetarna anser och ta hänsyn till det i många av arbetets 
processer. Ibland så är det även mer tidskrävande att arbeta med ett medarbetarstyrt sätt, i vissa lägen 
kan det enligt både medarbetare och chefer upplevas som enklare och snabbare att chefen är den som 
dirigerar på ett mer auktoritärt sätt. 
 

Att få den här förståelsen från att ha gått från pinnjakt eller kommandostyrning eller vad man vill kalla 
det, till medarbetardrivet men inte medarbetarstyrt, det vill på att svänga åt båda hållen lite för mycket. 
(Chef 4) 

 
En av de intervjuade medarbetarna beskriver att hen har fått höra att polisen har en gammeldags syn 
på ledarskap, hen har fått det sagt till sig av personer som arbetat inom polisen men även arbetat inom 
andra organisationer och beskrivningen gör gällande att Polisens sätt att se på ledarskap och hur 
chefer har utsetts präglas av ett omodernt förhållningssätt till ledarskapsfrågor. 
 

Att polisen är föråldrad i sitt ledarskap, att det skulle behövas utveckling och att man tar in andra 
aspekter i sitt ledarskap och inte fortsätter vara som man alltid har varit. (Medarbetare 2) 

 
Å andra sidan beskriver tre av cheferna att det finns en stor utmaning med att många som arbetar som 
chefer inom polisen i Sverige är relativt gamla, cheferna har arbetat som chefer under en längre tid 
och då kan det vara svårt att ta till sig nya filosofer och nya sätt att arbeta med ledarskapsfrågor. 
På följande sätt beskriver en av cheferna hur det kan vara, att det kanske inte handlar om en ovilja att 
förändra ledarskapet men att det finns en svårighet om du arbetat som chef under många år: 
 

Du hör och du lär dig saker och har erfarenhet, men att ändra ledarstil när du är fostrad i en annan tid 
är inte så enkelt. (Chef 4) 
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Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka det pågående arbetet med ledarskap inom Polisens Region 
Nord samt undersöka hur ledningens filosofi och satsning på utbildning i ledarskap har mottagits hos 
chefer verksamma i Region Nord, samt undersöka medarbetarnas upplevelse av ledarskapet. Fokus 
för studien har även varit att undersöka hur ledarna ser på motivation och jämföra deras syn med 
medarbetarnas syn på vad som skapar arbetsmotivation. 
 
Resultatdiskussion 
 
När det gäller ledarskapet och hur en chef och ledare kan påverka sina medarbetares arbetsmotivation 
beskriver medarbetarna i denna studien att det för dem handlar om att ha en relation till chefen, en 
relation som är baserad på tillit och där de kan känna sig trygga med att chefen ser och vet dels vad 
medarbetaren arbetar med, men även att bli bemött för den person man är. Det är även vad Davis et 
al. (1995) tar upp i sin forskning när det gäller tillit och hur relationen mellan en chef och medarbetare 
som baseras på tillit medverkar till en högre känsla av påverkan, mer villighet att ta risker och 
motivationshöjande. 
Studiens resultat visade vidare på att medarbetarna beskrev det som viktigt att chefen bemötte dem 
på ett personligt plan och att det fanns någon form av ömsesidighet. Liknande beskrivningar använde 
även tre av cheferna. För att kunna skapa ett arbetsklimat där både chef och medarbetare får plats att 
utvecklas och arbeta på ett tillfredsställande sätt var det viktigt med ett personligt ledarskap, detta har 
kommit fram i tidigare studie hos polisen i Norge där cheferna ansåg att den viktigaste ledarrollen 
var det personliga ledarskapet (Glomseth & Gottschalk, 2012). 
 
En viktig faktor som framkom är att chefer kontinuerligt återkopplar och ger så kallad feedback till 
sina medarbetare, för att de ska veta att de är på rätt väg när det gäller ansträngningar och mål. 
Resultatet visade att alla medarbetare beskrev detta med feedback från chefen som en stor del i att 
skapa en högre nivå av arbetsmotivation. Det var viktigt att känna sig sedd, hörd och bekräftad och 
det har även tidigare forskning visat (Locke & Latham, 2002). 
 
Enligt studien upplevde chefer likväl som medarbetare att en nyckelfråga när det gällde 
arbetsmotivation var att det fanns utrymme att utvecklas. Alla medarbetare beskriver att en stor faktor 
för deras trivsel och motivation på arbetsplatsen var att de upplevde att det fanns möjligheter för dem 
att påverka sitt arbetssätt, sin arbetssituation och genom ny kunskap och utmaningar få chans att växa 
och utvecklas inom sitt arbete. Detta i kombination med att chefen skapade delaktighet i förhållande 
till sina medarbetare sågs som mycket positivt. Ett arbetsklimat där utveckling och inlärning är 
områden som är prioriterade skapar bra förutsättningar för att medarbetare ska vara delaktiga och 
uppleva en hög grad av positivism i förhållande till sin arbetssituation och ökar graden av 
arbetsmotivation. Detta är i linje med vad Arntén et al. (2015) visade i sin forskning, vikten av att en 
organisation skapar möjligheter för medarbetarna att utvecklas var enligt dem den enskilt största 
faktorn när det handlade om påverkansmöjligheter på de anställdas arbetsmotivation. 
 
Denna studien visade på att ett viktigt inslag i arbetet när det gällde arbetsmotivation var återkoppling, 
som i sin utformning kunde vara både positiv och negativ. Det essentiella för de flesta av de 
intervjuade medarbetarna och cheferna var att kontinuerligt få eller ge ”feedback”. Det var viktigt 
med återkoppling för att veta att man arbetade mot rätt mål och skapa en högre grad av 
arbetsmotivation, vilket är i linje med de fynd som gjorts av Locke och Latham (2002) som har visat 
att en viktig faktor för att skapa arbetsmotivation är att chefen har tydliga uppföljningar gällande mål 
och ger återkoppling till sina medarbetare (Locke & Latham, 2002).  
I den här studien upplevde alla utom en av de intervjuade medarbetarna att det var viktigt att chefen 
hade insyn och insikt i det arbete de utförde samt gav feedback för att de skulle kunna veta hur de låg 



 18 

till samt korrigera sina misstag eller svagheter. Det behövde inte enbart var positiv återkoppling utan 
även den sortens återkoppling som kunde vara svår att ta till sig, negativ feedback, var viktig för 
medarbetarna genom att detta skapade en känsla av att bli sedd av chefen och även gav medarbetaren 
möjligheter till utveckling. Detta resultat är samstämmigt med Davis et al. (1995) som visade på 
vikten av att relationen mellan chefen och medarbetare var baserad på tillit för att skapa ett klimat 
där de fanns förtroende och både chefer och medarbetare vågar ta risker och utvecklas.  
 
Cheferna i denna studie talade om att utveckla sina medarbetare, att se och möta varje person på den 
nivån som de befinner sig på för att kunna ge möjlighet till både stöd och kompetensutveckling.  
Att få möjlighet att utvecklas, komma med initiativ och upplevelsen av påverkan på sin arbetsplats 
var både chefer och medarbetare relativt överens om gav en positiv utveckling för hela 
organisationen. Detta är även en del som det betonas i den nya ledningsfilosofin, att varje individ som 
arbetar inom den svenska polisen ska kunna utvecklas för att genom att utveckla medarbetarna så vill 
de även utveckla svensk polis (Ledningsfilosofi, 2018).  
Både chefernas och medarbetarnas upplevelser i denna studie var att den främsta motivationshöjande 
faktorn inom en organisation var lärande, vilket är samstämmigt med tidigare forskning på svensk 
polis med fokus på motivation (Arntén et al., 2015). 
 
Bringselius (2018) menar i sin forskning att om det finns ett utrymme inom organisationen för att 
begå misstag, att organisationen har en förlåtande attityd vad gäller mindre förseelser men att större 
misstag skall korrigeras eller efterföljas av repressalier så går man mer mot ett tillitsbaserat ledarskap 
som bygger på relationer som har som mål att skapa ett helhetsperspektiv. Detta sätt att beskriva 
ledarskap, i form av relationer och baserade på tillit skulle även tolkas vara basen för ledningsfilosofin 
i Region Nord. Med tanke på att två av de fyra ledorden inom ledningsfilosofin är relationer och 
förtroende ger det förståelsen att ledarskapet enligt Region Nords ledning ska vara baserat på detta. 
Resultatet tyder på att det finns en tendens att inom organisationen ha en förhållandevis låg grad av 
tillit, detta kan bero på att ledarskapet är såsom flera beskriver det något föråldrat. Det pågår dock en 
förändring där cheferna inom polisregion Nord ska hantera ett ledarskap som mer betonar relationer, 
tillit och delaktighet från medarbetarna. Det verkar som att det finns en önskan hos medarbetarna att 
få utrymme att påverka och tillåtas att utvecklas mer än vad det i nuläget finns möjlighet att göra. En 
möjlig förklaring skulle kunna vara att många av de nu verksamma cheferna har arbetat inom 
organisationen, och som chefer, under en lång tid och är på något sätt ”fostrade” i det gamla sättet att 
leda. Det gamla sättet att leda skulle vara i linje med hur den auktoritära ledaren beskrivs (Leneér, 
2013) och det kan tolkas utifrån resultatet av studien att polisen inom Region Nord är på väg från det 
auktoritära sättet att leda. Istället finns det numera ett fokus på relationen och interaktionen mellan 
medarbetare och chefer och detta skapar en ledarstil som mer liknar den demokratiska ledaren i 
kombination med det tillitsbaserade ledarskapet (Bringselius, 2018; Leneér, 2013). 
 
Det går att diskutera vad det är som påverkat det faktum att ingen av de intervjuade medarbetarna 
hade kännedom om ledningsfilosofin. En möjlig förklaring är det faktum att satsningen inte verkar 
ha uppmärksammats så stort varken bland chefer eller medarbetare. Det är en viktig fråga att diskutera 
av vilken anledning det inte har uppmärksammats, det kan bero på flera faktorer exempelvis att det 
inom organisationen finns många nytillsatta chefer som har lagt sin tid och fokus på andra delar av 
chefskapet än att kommunicera ut denna satsningen på ledarskap till sin grupp eller enhet.  
En annan möjlig förklaring är att de träffar som har hållits inom Region Nord för cheferna har varit 
relativt utspridda över en längre tid. Av de intervjuade cheferna hade inte alla varit med på alla träffar, 
någon hade enbart varit med på en träff och de övriga hade deltagit på två eller tre under loppet av 
två års tid. Detta kan vara en stark bidragande faktor till att det inte kommunicerats ut bland 
medarbetare på ett tydligt sätt. En tredje faktor skulle enligt studien vara att det verkar finnas ett 
motstånd hos en del av de verksamma cheferna vad gäller den nya ledningsfilosofin. Om det inte är 
någonting som chefen själv är motiverad och intresserad av så är det inte så troligt att filosofin 
kommer att kommuniceras ut till medarbetarna. 
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Den relativt nyligen genomförda omorganisationen har gjort att det funnit utrymme och behov enligt 
ledning i Region Nord att se över ledarskap och chefskap. En bristfällig kommunikation kan enligt 
Schafer och Varano (2017) påverka om en omorganisation eller förändringsprocess upplevs som 
lyckad eller ej. Det finns indikationer på att det kan vara en dålig, ingen alls eller bristfällig 
kommunikation som påverkat avsaknaden av kännedom som medarbetarna har vad gäller satsningen 
på den nya ledningsfilosofin. Genom att kommunicera ut denna filosofi även till medarbetarna skulle 
ledningen inom Region Nord kunna skapa godare förutsättningar för att ledningsfilosofin skulle 
tillämpas och implementeras genom en större insyn och delaktighet hos medarbetarna. 
 
Resultatet från studien inom polisen Region Nord visade att det finns en brist vad gäller hur en del av 
cheferna har tagit till sig den nya ledningsfilosofin. När det gäller omorganisationer, nya arbetssätt 
och förändringar så visar flera andra studier (Chen et al., 2018; Schafer & Varano, 2017) att chefernas 
påverkan på individen likaväl som på gruppen var av essentiell betydelse för att organisationen skulle 
lyckas med förändringsarbetet. Genom att inför en förändring satsa kraft på att skapa en tydlig 
kommunikation, en hög grad av delaktighet, förståelse inom organisationen samt hos medarbetarna 
så skulle ledningen inom Region Nord kunna skapa bättre möjligheter att framgångsrikt implementera 
förändringar. 
 
Avolio et al. (2010) betonar vikten av ledarens inflytande på sina medarbetare, att det skulle vara 
ledarens psykologiska styrkor som påverkar hur dennes följare bedömer sina egna möjligheter att 
lyckas. Med utgångspunkt i deras forskning skulle det vara förödande för en process såsom införandet 
av en ny ledningsfilosofi om inte ledarna inom organisationen stod bakom den och med sin påverkan 
på medarbetarna förde organisationen mot förändringen.  
 
Metoddiskussion 
 
Metoden som valdes var semistrukturerade intervjuer och eftersom intervjuer användes blir resultatet 
baserat på de intervjuades subjektiva upplevelser och erfarenheter i polisens Region Nord. Därmed 
går det inte att generalisera studiens resultat till att gälla andra regioner tillhörande svensk polis. 
 
Vidare kan det även diskuteras huruvida frågorna om chefer och ledarskap är att anses som känsliga 
att delge den som intervjuade. Även om det tydligt framgått inför intervjuerna att intervjupersonernas 
identitet i möjligaste mån skulle skyddas kan det dock finnas svårigheter att uttrycka sig exempelvis 
negativt om ledningen inom polisen eller den närmaste chefen. Detta eventuellt av rädsla för att det 
på något sätt skulle bli känt vilka som deltagit i intervjuerna.  
 
En annan metod, som på ett annat sätt hade skapat en större anonymitet, hade varit att använda sig av 
enkäter. Dock hade enkäter inte på samma ingående sätt fångat varje enskild individs upplevelse och 
med anledning av studiens syfte bör de semistrukturerade intervjuerna gett ett fylligare och 
intressantare resultat i detta fall än vad som hade uppnåtts med enkäter. 
 
Jag som genomfört denna studies alla delar, såsom intervjuer, analys och tidigare forskning arbetar 
som polis och har i alla delar av forskningsprocessen haft en strävan efter att ha en medvetenhet om 
min egen förförståelse. Jag har arbetat inom polisen sedan flera år och har insikt i hur organisationen 
har sett ut samt hur den har omorganiserats. Min förförståelse kan i vissa fall ha varit ett hinder då 
det är möjligt att de personer jag har intervjuat i någon mån har censurerat sig själva i sina uttalandet 
med tanke på att jag är polis och arbetar i organisationen.  
Min erfarenhet och insikt i organisationen och ledarskapet kan även ha varit till gagn för 
forskningsprocessen då jag med hjälp av min förförståelse har kunnat tolka och förstå 



 20 

intervjupersonernas beskrivningar på ett sätt som en person utan insikt i organisationen eller yrket 
inte skulle kunna. 
 
Slutsatser och framtida forskning 
 
Det kan konstateras genom studien att medarbetarna inom polisens Region Nord inte hade kunskap 
eller kännedom om den pågående satsningen på ledarskap i form av utbildning för chefer i den nya 
ledningsfilosofin. En slutsats som kan dras är att polisen inom Region Nord är i en förändringsprocess 
när det gäller chefer och ledarskap, det finns dock hinder och utmaningar med att implementera en 
ny ledningsfilosofi. Utmaningarna handlar bland annat om att få med sig de chefer som arbetar i 
regionen och utbilda dem ytterligare för att skapa en djupare inblick, förståelse och sträva mot samsyn 
i ledarskapsfrågorna. Samtidigt som det är en utmaning att få cheferna att ta till sig ledningsfilosofin 
så krävs det även ett omfattande arbete med att se till att alla medarbetare ska arbeta i samklang med 
cheferna i ett medarbetardrivet och relationsbaserat sätt att leda. Detta eftersom det ställer andra 
sorters krav på medarbetarna i form av delaktighet, initiativ och engagemang.  
Det verkar enligt resultatet kunna vara en åsikt både hos chefer och medarbetare att det är enklare att 
falla tillbaka på det gamla, mer auktoritära sättet att leda, speciellt när det saknas tid och beslut i 
verksamheten upplevs inte kunna vänta. 
 
Vad som hade varit intressant i en framtida forskning är att undersöka hur den interna 
kommunikationen fungerar inom Polisen och inom Region Nord. Det hade varit upplysande att titta 
närmare på hur kommunikation på olika sätt, muntlig och skriftlig, samt digitalt förmedlas mellan 
chefer och medarbetare med tanke på att denna studie visat att medarbetarna var ovetande om att det 
för tillfället pågår en satsning på deras chefers ledarskap.  
 
En rekommendation till ledningen för Region Nord är att arbeta för att skapa en större tydlighet kring 
sin satsning på ledningsfilosofin. Genom att kommunicera ut ledningsfilosofin även till de 
medarbetare som finns i regionen tror jag att ledningen skulle nå en större förståelse och eventuellt 
även få mer genomslag med sin filosofi. Dock verkar det inte bara vara medarbetare som missat 
information om ledningens strategiska satsning på ledarskapet. Av de chefer som jag mötte under 
studien uttryckte vissa av dem betänkligheter kring att följa ledningens filosofi, och om inte cheferna 
står bakom förändringsarbetet så har flertalet tidigare forskningsstudier visat (Chen et al., 2018; 
Schafer & Varano, 2017) att det är en faktor som påverkar utkomsten av processen till det negativa.  
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Bilagor 
Bilaga 1 

Intervjuguide- Chefer 

Presentation/Bakgrund: 
Kan du börja med att berätta lite om din bakgrund? 
Hur länge har du arbetat inom Polisen? 
Kan du berätta inom vilka funktioner du har jobbat? 
 

Ledarskap: 
Hur ser du på en ledares roll? Vad anser du att en ledare har för funktion? 

Jag skulle vilja be dig med dina egna ord att beskriva ditt ledarskap. 
- Följdfrågor: kan du beskriva mer om det? 
- Kan du ge några exempel på ditt ledarskap? 

 
Har du någon utbildning eller fortbildning för din funktion som chef? 
 
Upplever du att det finns några utmaningar med att vara ledare eller chef inom Polisen? 

- I så fall vilka är utmaningarna/ svårigheter? 
 

Personlig upplevelse: 
Skulle du kunna berätta hur du personligen upplever rollen som ledare och chef inom Polisen? 

- Hur hanterar du eventuella utmaningar? 

Upplevelse av nya ledningsfilosofin inom Region Nord: 
Skulle du kunna beskriva den nya ledningsfilosofin, vad den innebär? 

Vad är din upplevelse av den nya ledningsfilosofin inom Region Nord? 
- Vad anser du om den? 
- Kan du beskriva mer om hur de träffarna går till? 

 
Upplever du att det pågår en förändring jämfört med tidigare syn på ledarskap inom Polisen som 
organisation?  
Upplever du att du själv använder dig av den nya ledningsfilosofin i ditt ledarskap? 
du upplevt att medarbetarna har märkt av någonting av satsningen på ledarskap? 
 

Motivation: 
Vad är din upplevelse av att skapa motivation hos en medarbetare? 

- Vad upplever du att du som chef har för möjligheter att påverka motivation hos en 
medarbetare? 

 
Slutligen, finns det något övrigt du skulle vilja berätta om din upplevelse av ledarskap och chefskap 
inom Polisen?  
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Bilaga 2 

Intervjuguide- Medarbetare  

Presentation/Bakgrund: 
Kan du börja med att berätta lite om din bakgrund? 
Hur länge har du arbetat inom Polisen? 
Kan du berätta inom vilka funktioner du har jobbat? 
 

Ledarskap: 
Jag skulle vilja be dig med dina egna ord att beskriva vad du anser är ett bra ledarskap inom 
Polisen? 

- Följdfrågor: kan du beskriva mer om det? 
- Har du några exempel på hur du upplever att en bra chef eller ledare ska vara? 

 

Personlig upplevelse: 
Skulle du kunna berätta hur du personligen upplevt att ledarskapet fungerar hos de chefer du haft? 

- Vad har du upplevt fungerar bra respektive eventuellt sämre? 
- Finns det områden som du anser att chefer inom Polisen behöver utveckla? 

 

Upplevelse av nya ledningsfilosofin inom Region Nord: 
Känner du till att Polisen Region Nord har en ny filosofi gällande ledarskap? 

- Kan du beskriva vad du vet om den nya filosofin? 
- Vad anser du själv är viktigt när det gäller ledarskap och ledarskapsfilosofi? 

 
Har du i dina kontakter med chefer upplevt att det pågår en förändring jämfört med tidigare syn på 
ledarskap inom Polisen som organisation? 
 
Har du som medarbetare märkt av någonting av den pågående satsningen på ledarskap inom 
Regionen? 

- Har du som medarbetare märkt av någon skillnad när det gäller din chefs ledarskap? 
 

Motivation: 
Vad är din upplevelse av arbetsmotivation? 

- Kan du beskriva om du anser att din chef kan påverka din arbetsmotivation? 
- Om så, på vilket sätt kan chefens ledarskap påverka din arbetsmotivation? 

 
 
Slutligen, finns det något övrigt du skulle vilja berätta om din upplevelse av ledarskap och chefskap 
inom Polisen? 


