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Sammanfattning 

Uppsatsen analyserar maktrelationen mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationer hos 

Polismyndigheten i samband med myndighetens omorganisation 2015. De teoretiska 

utgångspunkterna i studien är makt och legitimitet. Studiens frågeställningar är: 

 

● Hur har arbetsgivaren och arbetstagarorganisationernas maktförhållande förändrats i 

samband med omorganisationen utifrån chefsrekryteringarna?  

● Vilken påverkan tillskrivs förändrade maktrelationer mellan arbetsgivaren och 

arbetstagarorganisationerna för organisationen, sett utifrån chefsrekryteringarna? 

 

Empirin bestod av textmaterial inhämtat från publicerade källor och en egen datainsamling 

bestående av semistrukturerade intervjuer med representanter från tre 

arbetstagarorganisationer. I studien uppstod ett bortfall i form av en arbetstagarorganisation 

samt arbetsgivaren. Materialet analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet 

tyder på att de nya riktlinjerna för bemanning, uppsägning av samverkansavtal och 

betoningen av MBL - Medbestämmandelagen förändrat maktrelationen genom ett minskat 

inflytande över rekryteringsprocessen för arbetstagarorganisationerna. Sammantaget är 

slutsatsen att det kan påverka organisationen genom en ökad oenighet mellan parterna och 

resultera i ett ökat antal utköp och tvister. Omstruktureringar såsom en myndighets 

omorganisation kan förändra maktrelationer och få konsekvenser för organisationen i sin 

helhet. 
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Inledning 

Det är få statliga organisationer som det har skrivits om och kritiserats så mycket som 

Polismyndigheten. Den är en stor maktfaktor i samhället och utgör den enda statliga 

verksamhet, förutom Försvarsmakten, som innehar ett våldsmonopol för att säkra svenska 

medborgares trygghet. Det kan bidra till varför den är populär att skriva om, framförallt nu 

när den stått inför en stor förändring. Polismyndigheten genomförde 2015 en omorganisation 

vilken är en av de mest omfattande som myndigheten har gjort sedan den svenska polisen 

förstatligades 1965 (Statskontoret, 2016). Detta innebar att 28 500 anställda skulle slussas in i 

den nya organisationen där flertalet chefstjänster, cirka 2600 chefer, skulle rekryteras. Större 

delen av dessa tillförordnades tillfälligt på grund av tidsbrist och blev sedan tillsatta genom 

arbetsledningsbeslut (Statskontoret, 2016).  

 

Rekryteringsprocessen har ifrågasatts från flera håll (Aftonbladet, 2016) och möjligheten för 

arbetstagarorganisationernas inflytande i processen har upplevts som att den har begränsats 

(Blåljus, 2015) och att nepotism har förekommit i rekryteringarna. Statens 

överklagandenämnd har enligt uppgifter i media underkänt en oproportionerligt stor andel av 

tjänstetillsättningarna inom myndigheten där de anser att lagkrav ej har följts (Dagens Juridik, 

2016a) och arbetstagarorganisationer har till och med lämnat vissa förhandlingar (Dagens 

Juridik, 2016b). Frågor har också uppstått om det i vissa fall har varit ett arbetsledningsbeslut 

eller ett anställningsbeslut vid rekryteringen till chefstjänsterna inom den nya organisationen.  

 

I vårt moderna samhälle yttrar sig maktrelationer inom institutioner bland annat genom att 

roller ska definieras och fastställas (Engelstad, 2006). Dessa roller och aktörers 

handlingsmönster, upplevelser och interaktioner hänger samman med hur organisationer kan 

utformas, vilket blir särskilt tydligt när de förändras (Esperssons, 2010). Inom sociologin 

studeras organisationer vilka i olika former är tätt sammankopplade med hur en auktoritet 

legitimeras och makt utövas i samhället, däribland inom staten och politiken (Giddens & 

Birdsall, 2003:359). Anthony Giddens beskriver den diskussion som har förts bland 

sociologer om hur dessa influerar oss alla på något sätt och att teoretiker har gett olika bilder 
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på vad en organisation är och hur vi ska definiera den (Giddens & Birdsall, 2003: 299-300). 

När nu Polismyndigheten är en enda central myndighet som täcker hela Sverige gör detta att 

tidigare givna normer och förhållanden förändrats. Det kan leda en större distansiering från 

medborgarna och förändra Polismyndighetens och i längden statens roll i samhället, beroende 

på styrkan hos statsförvaltningen och byråkratin i den offentliga sektorn (Bötker, 2007). Den 

organisationsociologiska debatt om avbyråkratiseringen i det moderna samhället är man inte 

överens om huruvida utvecklingen sker mot en befrielse från Max Webers pessimistiska syn 

på byråkrati eller om vi rör oss mot en riktning där moderna organisationer definieras av till 

exempel nätverksrelationer (Giddens & Birdsall, 2003: 319-321). Anthony Giddens tror 

däremot inte att byråkratiska organisationer i dess klassiska mening kommer att försvinna 

utan att de bara är mer flytande än den mer formella uppdelning som Max Weber gjorde, ett 

resonemang vi också delar. I studier av den offentliga sektorn har det givits lite 

uppmärksamhet kring relationen mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna, 

särskilt i samband med en omorganisation. Vår uppsats syftar till att öka förståelsen för 

Polismyndighetens organisationsförändring och vad den kan innebära för dess verksamhet 

och påverkan i samhället, därför vill vi titta närmare på fenomenet.  

Syfte 

Studien fokuserar på att utforska hur maktrelationen mellan arbetsgivaren och 

arbetstagarorganisationerna inom Polismyndigheten påverkats utifrån de chefsrekryteringar 

som genomfördes i samband med omorganisationen 2015. Maktrelationen uttrycks genom 

legitimering av beslut och vilket inflytande aktörerna har i processen vilket möjliggör 

handlingsutrymmet för respektive aktörs position. Vi strävar också efter att ta reda på vad 

som kan ha lett fram till den delvis kritiska hållningen från främst 

arbetstagarorganisationerna. Det leder oss till följande frågeställningar: 

● Hur har arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna maktförhållande förändrats i 

samband med omorganisationen utifrån chefsrekryteringarna?  
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● Vilken påverkan tillskrivs förändrade maktrelationer mellan arbetsgivaren och 

arbetstagarorganisationerna för organisationen, sett utifrån chefsrekryteringarna? 

Avgränsningar 

Eftersom Polismyndighetens omorganisation avser hela Sverige har vi begränsat vissa delar 

av studien till Stockholmsregionen. Fokus har varit på chefsrekryteringarna i sig som 

fenomen oavsett nivå som position i organisationen. Vår avgränsning tidsmässigt utgår med 

start från år 2015, då den nya organisationen trädde i kraft och majoriteten av 

chefsrekryteringarna genomfördes, fram till studiens avslutande i december 2016. Detta då 

chefsrekryteringsprocessen fortfarande inte är avslutad och ännu är aktuell vid studiens 

avslutande. 

Bakgrund 

Vid Polismyndighetens omorganisation blev den en enrådigsmyndighet, från att ha varit 

uppdelad i flera självständiga polismyndigheter leds nu myndigheten av en chef som ensam 

bär ansvaret för myndighetens verksamhet inför regeringen. MBL - Medbestämmandelagen 

blev rådande, tidigare samverkansavtal mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer 

upphörde att existera och nya riktlinjer för bemanning infördes. Bemanningen av 

chefstjänsterna utgick från principen att varje chefsled bemannade sina underordnade, från 

regionchefer ner till avdelningschefer. Inledningsvis fanns det inom myndigheten möjlighet 

att göra en intresseanmälan i samband med arbetsledningsbeslutens chefstillsättningar men 

dessa förändrades senare till att endast vara arbetsledningsbeslut (Statskontoret, 2016). 

Polismyndigheten har som statlig myndighet, till skillnad från privata företag och 

organisationer, särskilda regler att efterfölja vid bemanning även om de har 

arbetsledningsrätt. När det gäller beslut om anställningar finns särskilda regler som gäller för 

myndigheten: bedömningsregler, regler om förfarandet och rätten att överklaga ett beslut om 

en anställning (Ahlström, 2010:17). Allt detta regleras i Regeringsformen, LOA - lagen om 

offentlig anställning (Sveriges Riksdag, 2016). När en myndighet anställer någon ska den 
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fästa avseende endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet, där skickligheten 

ska sättas främst.  

En myndighet kan ordna sin kompetensförsörjning genom att anställa en arbetstagare med 

hjälp av att använda sig av ett anställningsbeslut, eller genom omplacering av en befintlig 

arbetstagare, det vill säga ett arbetsledningsbeslut som bestäms ensidigt av arbetsgivaren. 

Bedömningsreglerna vid anställning gäller inte vid ett arbetsledningsbeslut där det inte krävs 

någon jämförelse mellan de som är intresserade av en tjänsteplacering (Ahlström, 2010:62-

67). Vid arbetsledningsbeslut finns det inte någon primär förhandlingsskyldighet med de 

arbetstagarorganisationer som finns representerade på myndigheten (Ahlström, 2010:77). 

Anställningsbeslut kan överklagas till Statens överklagandenämnd till skillnad från 

arbetsledningsbesluten som inte kan överklagas alls (Ahlström, 2010:83). 

Disposition 

Denna uppsats har strukturerats så att varje avsnitt presenteras med en inledande metatext 

som beskriver avsnittets innehåll. Dispositionen i uppsatsen efter detta stycke inleds i 

nästkommande avsnitt med en genomgång av tidigare forskning på området och närliggande 

studier. Det mynnar sedan ut i vårt teoretiska avsnitt med de centrala teoretiska begreppen 

som vi använder oss av i studien. Efter detta redogör vi för vårt metodval och etiska 

överväganden. Därpå följer ett avsnitt med vårt resultat som presenteras tillsammans utifrån 

våra teoretiska ramar och tidigare forskning. Uppsatsen avslutas slutligen med en diskussion 

om resultatet, vilket mynnar ut i vårt förslag till framtida forskning. 

Teori och tidigare forskning 

Tidigare forskning 

I nedanstående avsnitt följer en översikt över tidigare forskning som relaterar till vår studie. 

Den presenterade tidigare forskningen tillsammans med teorin fungerar som utgångspunkt 

för vår studie och sätts i relation till studiens resultat. 
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Eftersom det inte finns forskning om förändringsprocesser inom just Polismyndigheten får vi 

relatera till andra närliggande områden av förändringsprocesser. Såsom Polismyndigheten så 

har även andra myndigheter och kommuner genomgått omorganisationer, däribland 

myndigheter som Kronofogdemyndigheten och Försäkringskassan. För att förstå hur 

strukturen är utformad tittar vi på hur rättsstaten kan legitimeras och vilken bild av de 

maktförhållanden som råder mellan arbetstagaren och arbetstagarorganisationerna inom 

Polismyndigheten. Omorganisationer med nya policys och synsätt innebär stora förändringar 

för aktörer. I en myndighet enligt en byråkratisk modell innebär det nyformulerade 

förutsättningar för verksamheten. 

 

I en omnämnd fallstudie av Kronofogdemyndighetens omorganisation (Espersson, 2010) så 

utgick Espersson från ett nyinstitutionellt perspektiv, där omorganisationen innebar att de 

kombinerade en traditionellt byråkratisk organisation med företagsliknande 

organisationsprinciper. Slutsatsen där blev att myndigheten fick “det bästa av två världar” i 

vissa avseenden. Förgivettagna praktiker som tar sitt uttryck i hur en ny organisationsstruktur 

efterlevs av aktörerna och deras föreställningar, väcker genom studien frågan om vad en ideal 

organisation är. Roller och identitetsskapande i en organisation i omstöpning kan då hänga 

mycket på de förväntningar som finns hos de enskilda aktörerna. Det kunde Elinor Edvarsson 

Stiwne (1997) utveckla i sin fallstudie av förändringsprocesser i en kommunal organisation 

genom mötesobservationer och intervjuer. Det kontextuella meningsskapandet förhåller sig 

till strukturer, människor och intergrupprelationer och är ett dynamiskt samspel. Uttryck för 

ideologier och värderingar hos de berörda aktörerna påverkar vilken bild som lyfts fram 

utifrån förgivettagna praktiker i organisationen. En brist i uppsatsen är dock anknytning till 

tidigare forskning men det kontextuella meningsskapandet som tas upp är något som kan 

bidra till hur vi ser på vår studie, hur olika värderingar hos aktörerna kan medföra olika 

uppfattningar om samma fenomen.   

 

Efter en omorganisation kan vissa aktörer fortfarande leva kvar i och agera efter vissa delar 

av den gamla ordningen. Ledningen vill då säkerställa att den nya organisationen efterlevs 

och använder därför styrningsmodeller. Vilka de är, hur de används och i vilket syfte har 

diskuterats i forskning då behovet för dem är växlande och de sällan är en idealtyp. Det visar 

Holmgren et al. (2014) när de i sin rapport försöker identifiera vilka modeller som 
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Försäkringskassan har använt sig av i de diverse omorganiseringar som har gjorts där. I denna 

konstaterar de, utifrån de tre modeller som jämförs och analyseras i sitt empiriska material, 

hur modellerna kunde existera parallellt, komplettera, men också krocka med varandra. 

Slutligen beskriver Holmgren m.fl. att en myndighets ledning strävar efter att visa upp en 

rationellt styrd verksamhe, bland annat av legitimitetsskäl.  

 

Många av statens beslut sker bakom stängda dörrar och Bo Rohtstein (1987) gjorde en studie 

i ett led till att förstå politiska processer i samhället med hjälp av Webers legitimitetsbegrepp. 

Detta gjorde han genom att konstruera implementeringsmodeller utifrån en kvalitativ aspekt. 

Han medger själv att hans modeller inte är lika de modeller som finns i existerande studier 

men han hävdar att dessa är hämtade ur verkligheten, vilket det går att problematisera kring. 

Han anser att det finns fördelar och nackdelar med olika sätt att organisera och koordinera 

statlig verksamhet utifrån kriterier som ges av legitimitetsaspekten. Bland annat är han kritisk 

till att dela in samhället i grova indelningar som byråkrati gentemot marknad. 

 

En samling av styrmodeller som berörs i studierna och även i en mängd litteratur är NPM - 

New Public Management, samlingsnamnet för den privata sektorns influenser på den 

offentliga sektorns organiseringsformer. Under 1980-talet kunde en trend skönjas inom den 

offentliga sektorn när en utvecklad “servicekultur” anammades istället för en 

“myndighetskultur” då privata sektorns företagsmodeller blev förebild (Dahlström, 

1989:108). Det är oklart om NPM har en (miss)lyckad effekt på offentlig förvaltning då det är 

kluster av idéer som är svåra att uttolka. Roland Almqvist (2004) visar i en fallstudie av 

Stockholms stadsdelsreform att man måste se till teoriernas tillämpning och definition när 

NPM:s effekter i sig diskuteras. Utifrån flera års empirisk forskning anser han att det pekar på 

både framgångsrika koncept men även vissa tveksamheter i form av osäkerheter, 

tvetydigheter, motsägelsefulla tillämpningar och rena konflikter (Almqvist, 2004). Wolfgang 

Drechsler däremot visar i ett flertal av sina studier (2005, 2009) en annan bild och anser att 

NPM har misslyckats. Han menar att det minst dåliga av alternativen är att gå tillbaka till 

Weber men i en ny tappning som en form av en motpol till NPM, det som beskrivs som en 

Neo-Weberianistisk stat. Där har marknadsaspekten tonats ner för att ge utrymme till att möta 

medborgaren utan att det sker på bekostnad av professionell service till dessa (Drechsler, 

2009). Precis som att NPM ifrågasätts som en bas för hur myndighetsverksamhet ska bedrivas 
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så finns det även problem med den Neo-weberianska stat-modellen som även den har fått 

kritik. Sammanfattningsvis finns även här ett kritiskt perspektiv för att modellerna inte har de 

praktiska implikationer som kan förväntas utav dem (Dunn & Miller, 2007). Med det som 

utgångspunkt finns det anledning för oss att ifrågasätta båda fenomenen, men som däremot 

ger en fingervisning om att Webers teorier är den “sämsta” modellen att utgå ifrån, bortsett 

från alla andra (Drechsler, 2009). 

 

Edmund Dahlströms (1989) delarbeten utifrån maktutredningen lyfter fram maktperspektivet 

som kännetecknar arbetsmarknaden i Sverige. Han beskriver makten ur både ett strukturellt 

perspektiv och ur ett aktörsperspektiv, där de olika gruppernas kollektiva intressen och makt 

ställs mot den enskilde aktörens egenintresse och individuella makt. 

Arbetstagarorganisationer samlar makten genom aktörernas sammangående i en kollektivt 

organiserad grupp. Om det råder oenighet i ett beslut mellan arbetsgivaren och arbetstagarna 

så försöker arbetstagarorganisationen att påverka beslutet och arbetsgivaren försöker att 

minska deras inflytande. För att kunna diskutera vissa frågor och påverka processer krävs det 

att aktörerna har en makt över dagordningen så att dessa frågor kommer upp för beslut. 

Edmund Dahlström menar att de arbetsrättsliga reformer som fram till dess hade genomförts i 

Sverige, exempelvis MBL - Medbestämmandelagen, förändrade regelsystemet och därmed 

maktförhållandena i arbetslivet och organisationerna. Genom samverkansförhandlingar kan 

arbetsgivaren ge arbetstagarorganisationer möjlighet att påverka beslut där arbetsgivaren 

annars har den slutliga rätten över besluten. För arbetstagarorganisationerna har förändringar 

såsom nya styrningsinstrument, mer invecklade ägarförhållanden och nya anställningsformer 

försvårat deras roll och agerande (Dahlström, 1989). Utifrån att maktutredningen 

genomfördes på slutet av 1980-talet och att inga fler har gjorts sedan dess finns det anledning 

till att ta i beaktande att arbetsmarknadens maktförhållanden kan ha förändrats sedan dess. 

Bland annat på grund av Sveriges inträde i EU och dess påverkan på svenska regleringar samt 

en minskad organiseringsgrad i arbetstagarorganisationerna gör att rapporten går att 

ifrågasätta utifrån att maktförhållandena kan ha förändrats bland arbetsmarknadens parter. 

Edmund Dahlström är en erfaren forskare på området så hans delarbete till utredningen kan 

ses som akademiskt relevant och trots myndighetsprägeln bidrar han med ett viktigt 

perspektiv och empiri till vår studie vad gäller beskrivningen av makten bland 

arbetsmarknadens parter. 
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Teori 

I kommande avsnitt presenteras två centrala koncept som är den teoretiska utgångspunkten 

för studien och som används för att analysera empirin och förståelsen av fenomenet. Dessa 

behandlar diskussionen kring Webers definition av legitimitet vilken mynnar ut i en 

diskussion om hur makt kan legitimeras i sociala ordningar. Detta utgör det maktperspektiv 

som genomsyrar uppsatsen. 

Weber - legitimitetstyper 

Max Weber menade att strukturer i samhället utgår ifrån olika typer av auktoritet, vilka är 

nödvändiga för att dessa strukturer, eller sociala ordningar, ska kunna legitimeras. Denna 

legitimitet bygger på inflytande och lojalitet från människor för att kunna utövas och bevaras. 

Maktutövningen i samhällsstrukturerna kan enligt Weber förstås genom tre legitima 

auktoritetstyper vilka är idealtyper och dessa finns inte i renodlad form i verkligheten. 

Auktoritetstyperna är typer av socialt handlande vilket bygger på den rationella 

rättsuppfattningen, det vill säga konstruktionen om vilken rätt som råder. Det är ett 

sociologiskt ramverk av rättsliga institutioner bestående av nedärvda kulturella traditioner för 

vilket Weber har den etiska och rättsliga förankringen för aktörers handlande. Alla 

auktoritetssystem klassificeras efter de legitima anspråken som utgår från den enskilda 

individens handlande och genom det går det att förstå de komplexa strukturerna i samhället. 

Den rationella auktoriteten som består av den legalbyråkratiska modellen är den som 

fokuseras inom ramen för vår studie. (Alkvist, 2000:129-131) 

Weber beskriver auktoritetstypernas agerande som “sannolikheten för att specifika eller alla 

order blir åtlydda av en viss grupp människor”. Det är inte synonymt med sannolikheten för 

att utöva makt eller inflytande över andra människor. Motiven kan variera utifrån graden av 

intresse från aktörernas sida för auktoriteten, allt utifrån att bara från passiv vana erkänna 

auktoriteten eller medvetet och rationellt erkänna den (Weber, 1987:144-146). 

Interaktionerna som sker mellan aktörerna är enligt Weber styrd av aktörernas föreställning 

om vad en legitim ordning innebär och sker på flera sätt:  

● Rent subjektivt genom en känslomässig hängivelse, av värderationella skäl (att till 

exempel vissa etiska eller moraliska värden har en absolut giltighet) eller av religiösa 

skäl (att frälsning är beroende av att ordningen följs).  
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● Genom förväntningar på specifika följder med utgångspunkt i egenintresse, det vill 

säga att det finns en rättsordning som garanterar att ett visst avvikande beteende 

kommer att mötas av konsekvenser i form av psykiskt och fysiskt tvång och straffas 

när det avviker från ordningen, så att den överenskomna normen följs (Weber, 

1987:24). 

 

Anledningen till att de handlande individerna tillskriver en viss social ordning legitimitet 

beror i sin tur delvis på traditionella skäl - för att så har det alltid varit, affektuell/emotionell 

tro, värderationell tro - absoluta värdens giltighet, men också på grund av att vissa antaganden 

betraktas som legala. Att aktörerna kommit överens sinsemellan eller att en myndighet som 

aktörerna betraktar som legitim utfärdar vissa förordningar och riktlinjer, kan också göra att 

aktörerna samtycker och legitimerar ordningen. (Weber, 1987:22-26) 

I den legala auktoriteten råder föreställningen om att vilka regler som helst kan fastställas 

genom överenskommelse eller åläggande och det förväntas att de efterlevs. Oavsett motiv 

bakom reglerna och hur aktörerna uppfattar det så är reglerna styrande inom och utanför 

organisationens maktområde. De system som stiftas är sammanhängande abstrakta regler och 

bestämmer hur administrationen sker samt rättskipningen inom och utom den sociala 

ordningen. Det finns en hierarki där beslut tas av överordnade som också ska agera utifrån 

opersonliga beslut och alla som rättar sig efter auktoriteten gör det i egenskap som medlem av 

organisationen och lyder dess lagar. (Weber, 1987:147-148) 

Hierarkiska principer och handlandet i organisationerna styrs av regler och normer, vilket 

även utgör hur en organisation är utformad och vilka medel som finns till förfogande för 

utövning. I myndigheter krävs det en specialistkompetens för att besitta en viss position som 

möjliggör vilket handlingsutrymme individen har i auktoritetsutövningen och där tjänsten är 

helt opersonlig. Det styrs av byråkratiska administrationer och har enligt Weber den högsta 

formella rationaliteten. Med det menas att den är tillförlitlig, noggrann och stabil vilket gör att 

byråkratin är förutsägbar. I en byråkratisk organisation ska alla behandlas lika och den ska 

vara opersonlig för att kunna rekrytera en så bred bas som möjligt. Synen på alltifrån ämbetet 

till verksamheten ska hållas formell och status ska inte spela någon roll utan det är förtjänst 

och skicklighet som är det centrala. (Alkvist, 2000:132-134) 
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Makt 

Uppfattningen om begreppet makt i forskning och litteratur är varierande och det saknas en 

enhetlig definition. Makten är mångfacetterad, och vi påverkas alla av makt i vårt dagliga liv i 

samhället och i våra sociala relationer. I vår studie har vi försökt hitta en definition av makt 

som kan appliceras på och förklara de förhållanden som råder inom Polismyndigheten och de 

aktörer som finns där, utifrån vårt sammanhang och det som vi ska studera. Dessa kan bland 

annat förstås utifrån de maktförhållanden och beslutsfattande som finns bland 

arbetsmarknadens olika parter, i vår studie arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna. 

“I det moderna samhället yttrar sig makten i sin mest omfattande form i att bygga 

institutioner, dra upp riktlinjerna för organisationer, besluta om lagar och regler samt 

genom att fastställa och definiera roller” (Engelstad, 2006:39). 

Robert A. Dahls (1957) definition av makt är relationell där aktörerna kan vara bland annat 

enskilda individer, grupper, myndigheter, nationer och som han menar att utifrån vilken 

utsträckning aktör A har förmåga att få aktör B att göra något som denne annars inte skulle 

göra. Det gör att det skulle kunna beskrivas som Edling och Liljeros kallar för en 

asymmetrisk relation, där någon har resurser och förmåga att använda makt över någon annan 

(Edling & Liljeros, 2010:20). Arbetstagare kan organisera sig och öka sin 

förhandlingsförmåga genom arbetstagarorganisationer och på så vis begränsa arbetsgivarens 

makt och därigenom ändra på maktförhållandena (Engelstad, 2006:79-80).  

Ahrne och Papakostas (2002) menar att organisationer kan ses som aktörer. Människorna i 

dessa är de som utför handlingarna inom organisationen. Inom och utanför organisationen 

finns det institutioner, det vill säga normativa och regulativa strukturer som är mer eller 

mindre uttalade, vilka är kollektivt delade av aktörerna. Styrkan hos en byråkratisk 

organisation är att den ger en förutsägbarhet som är långsiktig i och med sin regelbundenhet 

och säkerhet i hur saker görs och i vad som görs. Inom organisationer kännetecknas dessa av 

interaktioner genom upprepningar och tydlighet så att det finns ett i förväg överenskommet 

handlingsmönster som kan följas av aktörerna. Förhandlingar mellan 

arbetstagarorganisationer och arbetsgivare är ett exempel på en sådan interaktion (Ahrne & 

Papakostas, 2002). 
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Steven Lukes tvådimensionella makt innefattar beslutsfattande och icke-beslutsfattande. Det 

förstnämnda är ett “val mellan alternativa handlingssätt” och det andra är “ett beslut som 

består i att man undertrycker eller motverkar en latent eller manifest utmaning mot 

beslutsfattarens värderingar eller intressen” (Lukes, 2008:31). Detta kan sägas vara en makt 

över dagordningen och vad som kommer upp på den och vad som utesluts. Genom att 

besluten fattas enligt gällande regler får de legitimitet, oavsett om de uppfattas som 

välgrundade eller inte (Engelstad, 2006:95). Enligt Max Weber finns det ett sammanhang 

mellan maktens legitimitet och dess potential i auktoriteterna, det vill säga möjlighet, där 

makten inte är konstant utan kan påverkas i olika riktningar utifrån hur den blir utövad 

(Engelstad, 2006:70-71). Eftersom effektiv makt är beroende av legitimitet sätter det vissa 

ramar för hur makten påverkas och utövas. En viss maktrelation kan tas för given när 

legitimitet är vunnen, där språket är en viktig del i legitimeringsprocessen. Till exempel är, 

för studien, de centrala orden arbetsgivare och arbetstagare inte neutrala ord utan visar på en 

viss maktordning som är legitimerad (Edling & Liljeros, 2010:20).  

När arbetsgivare och arbetstagarorganisationer är oeniga aktualiseras makten över 

beslutsprocessen då det uppstår en kamp kring inflytandet i organisationen (Dahlström, 

1989:154). Arbetstagarorganisationerna och arbetsgivaren kan inte ändra på maktordningen 

som beskrevs ovan då den legitimerade makten ligger inordnad i de roller som är givna. På 

det sättet är makt något som är statiskt och är reglerat inom bestämda ramar. I en organisation 

handlar den som befinner sig i en maktposition utifrån de roller som är givna, med befintliga 

resurser samt de normer som är konstituerade (Engelstad, 2006:65). För en offentlig 

organisation sätter tjänandet av folket, i det här fallet medborgarna, legitima gränser för 

makten där verksamheten bedrivs ytterst för att tjäna folket (Dahlström, 1989:27). 

Metod 

I följande avsnitt diskuteras den metod som studien har utgått från, där studiens huvudmetod 

har varit en kvalitativ textanalys kompletterat med semistrukturerade intervjuer, vilka 

redogörs för i två separata avsnitt. Slutligen diskuteras de etiska överväganden som har 

gjorts i studien. 
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Vår ambition är att förstå det som har skett hos Polismyndigheten i samband med 

omorganisationen och studera hur uttrycken tar form, vilket gör det svårt att beräkna med 

någon form av kvantitativ metod. Därmed blev en kvalitativ ansats mer lämplig för vår studie. 

Kvalitativ metod kan definieras på olika sätt där vi utgår från kvalitativ forskning såsom 

Bryman beskriver det, som ett tolkande synsätt där vikt läggs vid ord som sägs och inte 

kvantifiering av data (Bryman, 2011:40). En kvalitativ studie kännetecknas av att den söker 

förstå deltagarens perspektiv och vad som uppfattas som betydelsefullt i den kontext som 

undersökningen görs, ofta i processform (Bryman, 2011:371-372). Vi använder oss av två 

metoder, en huvudsakligen kvalitativ textanalytisk ansats vilken sen kombineras med en 

empirisk datainsamling i form av semistrukturerade intervjuer.  

Utgångspunkten för all social forskning enligt Patrik Aspers (2011) är hur förståelsen av det 

som studeras förhåller sig till den förklaringsmodell som presenteras. Vår metod kan förstås 

genom två aspekter; den mellan en subjektivistisk och en objektivistisk ansats. Detta medför 

problem för oss hur vi ställer oss rent ontologiskt, likt det som inom sociologin vanligtvis 

kallas för struktur-aktörsdilemmat. Samma är det då för oss om huruvida vi närmar oss utifrån 

vad Alan Bryman (2011) beskriver som ett konstruktionistiskt perspektiv, att verkligheten är 

konstruerad av aktörerna, eller ett objektivistiskt perspektiv, att sociala företeelser har en 

existens som är oberoende av aktörerna. Vi har valt att se det som att de förutsättningar som 

omger Polismyndighetens chefsrekryteringar är ett resultat av aktörers beslut och som har 

genererat en struktur för vilket aktörerna förhåller sig till. Detta leder till att vi utgår från en 

subjektivistisk ansats som helhet för studien då vi tolkar vårt material. En subjektivistisk 

ingång förutsätter aktörernas perspektiv vilket är nödvändigt i intervjuerna, där läsningen och 

tolkningen då sker utifrån en hermeneutisk ansats (Bryman, 2011:32). 

I kvalitativ forskning finner vi inte några objektiva sanningar och detta ställer därmed höga 

krav på trovärdighet, vilket gör att vi eftersträvar transparens i vårt material (Bryman, 2011: 

354). En kombination av våra två metoder ökar trovärdigheten och kan ge en djupare 

förståelse av fenomenet (Ahrne & Svensson, 2015:24-28). Intervjuer har flera 

användningsområden och kan användas som komplement till annan forskning. De kan fånga 

in svar som är oväntade i materialet som vi själva inte kan komma fram till på egen hand då 

de kan fånga in hur människor uppfattar sin värld (Esaiasson m.fl., 2012:253-256). Utöver det 

faktum att vi inte kan generalisera vår studie, vilket är en vanlig kritik gentemot kvalitativ 
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metod i allmänhet, så är vi också mycket försiktiga med huruvida kausala de processer som 

förekommer i vår studie i själva verket är (Ahrne & Svensson, 2015:24-28). Vi kan inte ge 

någon komplett förklaring av fenomenet i vårt material men vi kan visa på processer som 

interagerar och kan skapa mening för aktörerna och visa på en aspekt av den sociala 

verkligheten som skulle kunna vara överförbara till andra miljöer (Bryman, 2011:355). 

Tolkningen av texterna och intervjuerna bygger på hur våra teoretiska glasögon kan se på vårt 

empiriska material och utgöra den ram för vilket vi kan beskriva den här tankevärlden som 

dessa aktörer lever i och tar som självklart (Aspers, 2011:44-49). I kombination med vår egen 

forskarroll och förförståelse i sammanhanget kan det bidra till hur materialet presenteras och 

vad som inte tas med i studien, varvid vi strävat efter ett granskande synsätt i syfte att vår 

studie ska bli så pålitlig som möjligt (Bryman, 2011:355).  

Textanalys 

En kvalitativ innehållsanalys svarar på forskningsfrågorna genom att undersöka innehållet i 

de texter som beskriver händelserna kring Polismyndighetens chefsrekrytering utifrån de 

olika aktörernas perspektiv (Esaiasson m.fl., 2012:214). Textanalys i allmänhet förutsätter att 

vi sätter in texten i ett socialt sammanhang och ser till vem som är avsändare, mottagare och 

uttolkare (Bergström & Boréus, 2012:30-31). Vi använde oss av en styrd innehållsanalys som 

enligt Hsieh och Shannon (2005) är en variant av innehållsanalys som styrs av teoretiska 

begrepp som utgör analyskategorier. Målet med en styrd innehållsanalys är att bekräfta eller 

utvidga existerande teoretiska ramverk eller modeller. Det bygger på en systematiskt ansats 

för att försöka klargöra tankestrukturen hos aktörerna (Esaiasson m.fl., 2012). Styrkan med 

denna modell är att teorin bekräftas genom att det fångar in delar av texten med hjälp av de 

teoretiska kategorierna och den synliggör även andra begrepp som kan vara sammanlänkade. 

Det gör att metoden öppnar upp för delar som kan komplettera teorin och utveckla den, men 

som också kan ifrågasätta den. En risk som kan uppstå är att teorin kan bli för styrande och att 

man därmed kan gå miste om andra viktiga aspekter av analysen. En annan fara är att vi 

också riskerar att leta efter sådant som bekräftar teorin istället för det som ifrågasätter den, 

vilket ställer krav på att vi är noggranna i vår analys. 
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Urval 

Materialet i textanalysen består, utöver vårt egna empiriska intervjumaterial, av publicerade 

texter, riktlinjer och utvärderingar (se Tabell 1). I urvalet valde vi att ha en bredd av artiklar 

från olika avsändare för att skapa en så god representation av materialet som möjligt för att 

fånga in det väsentliga av området för att svara på forskningsfrågorna. 

Genomförande 

I textanalysen bestod analyskategorierna av våra teoretiska begrepp makt och legitimitet, 

vilka var styrande för hur vi såg på texterna och som vi kunde koppla till de begreppen. 

Exakta ord som “regler” och “beslut” utgjorde koder i analyskategorierna tillsammans med 

meningar, men även det som vi ansåg representerade underförstådda centrala värden och som 

vi kunde koppla till den sociala kontexten markerades (Hsieh & Shannon, 2005:1282-3). Till 

exempel uttryck som kan kopplas till legitimitet kan förstås i form av diverse ifrågasättanden 

och kritik gentemot förfaranden i samband med chefsrekryteringar. Uttryck för makt kan 

kopplas via de beslut som diskuteras i textmaterialet. Det som också representerade centrala 

värden i den sociala kontexten som inte kunde kopplas direkt till de teoretiska begreppen men 

som förekom ofta och gav ett nytt sken av fenomenet, markerades och utgjorde nya teman 

med kategorier. Värden som inte passade in i befintliga kategorier såsom “tidsbrist” och 

relaterade ämnen som “ekonomi” fick utgöra ett nytt tema. Resultatet av textanalysen 

användes sedan vid utformandet av vår intervjuguide där våra frågor formulerades med stöd 

av de centrala värdena från textanalysen och de teoretiska begreppen som fanns tillsammans 

med de teman som framkom. 

 Tabell över genomgånget källmaterial till textanalysen 

Källmaterial Avsändare Anknytning 

“Tjänstetillsättningar enligt piratmodellen?” 

Publicerad 2015-02-19  

“Rekryteringsprocessen - Chefen bestämmer“ 

Publicerad 2015-02-20 

“Vi anställer cheferna. Sen informerar vi om beslutet” 

Publicerad 2015-03-18 

Blåljus Tidskrift för Polisförbundets medlemmar i 

region Stockholm 

"Chefstillsättningar utan insyn" - intern kritik mot 

polisen i stor undersökning” Publicerad 2016-04-01 
“Två rätt av tio - Polismyndighetens chefstillsättningar 

underkänns” Publicerad 2016-03-30  

Dagens Juridik Juridisk tidsskrift som berör debatter och 

nyheter 
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“Ökad konkurrens ger fler överklaganden” 

Publicerad 2016-05-18 

 

Polismyndighetens 

officiella webbsida 
Arbetsgivarens officella webbsida 

“Chefsrekryteringar underkänns i 

Överklagandenämnden” Publicerad 2016-03-17 
“Oenighet om riktlinjerna  
för bemanning” Publicerad 2015-02-18 
“Mindre fackligt inflytande över rekryteringar” 

Publicerad 2015-03-18 

Polistidningen Tidskrift för Polisförbundets medlemmar 

   
“Polismyndighetens riktlinjer för bemanning under 

2015-2017” Publicerad 2015-03-06 
Polismyndighetens HR-

avdelning 
Beslut av Rikspolischefen om riktlinjer för 

hur bemanningsprocessen ska verkställas 
 

“Ombildningen till en sammanhållen polismyndighet. 

Delrapport 1 om genomförandearbetet” Publicerad 

2016-09-23 

Statskontoret Statlig myndighet vars syfte är att följa 

upp och utvärdera statlig verksamhet 

Tabell 1 - genomgånget publicerat källmaterialet till textanalysen publicerade mellan 1:a januari 2015 och 1:a oktober 2016 

Intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av att vi ställer tydliga på förhand angivna frågor 

som vi sedan följer upp med följdfrågor under intervjun (Aspers, 2011). Genom vårt val av 

denna typ av intervjuer hade vi möjlighet att ställa följdfrågor till våra respondenter och de 

kunde beskriva sina upplevelser utifrån egna ord, vilket är utmärkande för semistrukturerade 

intervjuer (Bryman, 2011:206). Intervjuerna gav oss på så vis en möjlighet till en ytterligare 

fördjupning med en förhoppning om en nyansering av händelserna på ett sätt som skulle 

kunna framkomma utöver enbart textanalysen. Det viktiga i intervjuerna är att vi har fått 

jobba med vår förförståelse utan en förväntan på vad respondenten kommer att säga, utifrån 

vår egen utgångspunkt om den personens livsvärld. Inte heller låta våra tidigare observationer 

utgöra hinder för den enskilda intervjun utan mer vara en förutsättning (Aspers, 2011:140-

141).  

Urval och bortfall 

Intervjuerna byggde på ett målinriktat urval av det som Esaiasson m.fl. (2012) benämner som 

centralt placerade källor. Personer som vi har uppfattat som viktiga utifrån sina positioner 

inom organisationerna och sina erfarenheter då de har varit en del av 

chefsrekryteringsprocessen. Processerna för chefsrekryteringarna bedrivs inte av enskilda 

aktörer utan är en angelägenhet mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna, som vi 
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benämner gemensamt som två skilda aktörer. Därmed har vi valt att inte ta hänsyn till de 

arbetstagare inom Polismyndigheten som är oorganiserade. Att finna nyckelpositioner för 

arbetsgivaren blev problematisk utifrån definitionen av vem som är arbetsgivare då både 

Polismyndighetens HR-avdelning och de rekryterande cheferna gemensamt har rollen som 

“arbetsgivare”. HR-avdelningen hade däremot det yttersta ansvaret för chefsrekryteringarna, 

de fick därför gestalta arbetsgivarperspektivet i den här studien. De nyckelpositioner som 

identifierades från arbetstagarorganisationerna var representanter för Polisförbundet, Saco-S, 

Seko och ST. Härefter väljer vi att benämna de aktörer som är förekommande i processen 

som arbetsgivare och arbetstagarorganisationer.  

Vi hade bortfall i vårt material från en av de fyra arbetstagarorganisationerna på 

Polismyndigheten, Seko, vilka hade deltagit i förhandlingarna i samband med 

omorganisationen. Kontakt togs via officiell väg där intervju önskades men de återkom ej i 

frågan om en intervju trots upprepade mejl till olika personer inom organisationen. Seko 

organiserar inte chefer och det är ett bortfall i vårt material som därav kan ses som mindre 

allvarligt utifrån att de inte har varit direkt delaktiga i chefsrekryteringarna. Det viktigaste 

bortfallet skedde från Polismyndighetens HR-avdelning, vars representant deltog i 

chefsrekryteringarna för arbetsgivaren. Intervjutillfälle var inbokat och bekräftat men det 

avbokades dagen före intervjun av respondenten. Detta gjordes med hänvisning till att de 

frågor som vi ville diskutera adresserade områden som var under utvärdering och utveckling 

inom Polismyndigheten och som de därför inte kunde involvera studenter i. Detta hindrade att 

vi kunde få arbetsgivarens upplevelse uttryckt i våra intervjuer och skapade en obalans i vårt 

material. Eftersom HR-avdelningen är nationell var det svårt att lyfta fram upplevelser från 

arbetsgivarperspektivet på ett bra sätt.  

Det kan medföra ett trovärdighetsproblem i att vi har få intervjuer då det i kvalitativa 

intervjuer strävas efter en mättnad i materialet genom ett flertal genomförda intervjuer för att 

kunna uppnå en form av generaliserbarhet (Ahrne & Svensson, 2015:42). Vi vet däremot att 

det inte alltid är antalet som ger mättnaden utan det är den bild som de olika representanterna 

för arbetstagarorganisationerna ger som eftersträvas och då är inte antal individer intressanta 

utan vad de kan bidra med till att belysa fenomenet med (Essaiasson m.fl., 2012). Syftet med 

vår studie är bland annat att undersöka maktrelationernas förändring utifrån upplevelsen utav 

den, vilket ger oss en motivering till att inte genomföra fler intervjuer med andra aktörer än 
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arbetstagarorganisationerna som är berörda för att kunna knyta an till ett större teoretiskt 

ramverk. Däremot kan vi inte uttala oss om upplevelsen från arbetsgivarperspektivet i 

analysen av intervjuerna.  

Genomförande 

Vi genomförde tre semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner inom 

arbetstagarorganisationerna. Vi tog kontakt med våra respondenter på officiell väg via mejl. 

En intervjuguide utformades med frågor utifrån våra teoretiska kategorier och teman som 

framkom i vår textanalys. Vi formulerade frågor om allmänna uppfattningar, specifika frågor 

samt mer öppna frågor. På respondenternas inrådan genomfördes intervjuerna på Stockholms 

Universitet i bokade seminarierum under perioden 23 november till 24 november. Dessa 

varade under cirka en timme och spelades in för att därefter transkriberas och analyseras.  

Vi hade en medvetenhet under intervjuerna om att våra respondenter omedvetet kan ha 

påverkats av oss som intervjuare genom exempelvis gester och tonlägen i samband med hur 

frågorna ställdes (Esaiasson m.fl., 2012:235). Intervjuerna byggde på ett samtal där vi 

försökte skapa en tillåtande atmosfär, utan maktutövning trots att rollerna var givna och på så 

lika villkor som möjligt för intervjuerna. För att undvika att vi påverkade respondenten i 

alltför stor utsträckning var det svårt, om inte omöjligt, att detaljstyra i sammanhanget för att 

undvika det som Aspers kallar för maktobalans (Aspers, 2011:141). 

Etiska Överväganden 

I samband med intervjuerna har vi tagit i beaktande de etiska principerna bestående av 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet som 

Vetenskapsrådet (2002) har publicerat. Dessa agerade stöd i de etiska övervägandena för vår 

studie och i vårt förhållande med respondenterna som vi intervjuade. Utifrån 

informationskravet i riktlinjerna så har vi inför varje intervju informerat respondenterna om 

syftet med vår intervju, vad vi ämnar studera samt vilken roll som denne har i studien. Vi 

ansåg inte att det förelåg någon risk för studiens syfte att för respondenterna undanhålla något 

om hur resultaten skulle komma att presenteras, därav gavs all information om studien 

inledningsvis innan intervjuerna inleddes. Vi lämnade också ut våra kontaktuppgifter för att 

vi skulle kunna vara nåbara för respondenterna om de skulle vilja diskutera något. När 
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intervjun var avslutad gavs tillfälle för eventuella tillägg och reflektion för respondenten i 

syfte att bereda möjlighet till att lägga till sådant som kunde ha missförståtts eller behövde 

förtydligas. Vi har i enlighet med samtyckeskravet varit noga med att betona att intervjun 

skedde på frivillig basis och att det gick att avbryta deltagandet när som helst. Detsamma 

gäller den omfattning för vilket respondenterna deltagit och det är därför centralt att vi fick 

deras uttryckliga tillåtelse att uppgifterna samlades in under inspelning. 

Uppgifterna som framkom vid intervjuerna, såsom personuppgifter och övrig information 

som gör att personen kan spåras, fingerades i största möjliga mån i enlighet med 

konfidentialitetskravet. För att inte riskera att skada respondenterna i något avseende har 

hänsyn tagits till eventuella känsliga och personliga aspekter för respondenten i och med att 

Polismyndighetens omorganisation är en infekterad debatt med många inblandade aktörers 

åsikter, vilket gör att vi närmar oss området med försiktighet. Därför benämner vi inte heller 

de olika arbetstagarorganisationerna vid namn utan väljer det mer generella begreppet 

“arbetstagarorganisation” för att inte det ska gå att peka ut vart vissa uppgifter kan komma 

ifrån. Materialet har förvarats säkert så att inga obehöriga har kommit åt det och att det inte 

har utnyttjats för något annat ändamål än för den här uppsatsen och i syfte att förekomma i 

vetenskapliga sammanhang i enlighet med nyttjandekravet. Vi höll också en öppenhet och 

hänsyn inför vilka förutsättningar som intervjuerna skulle hållas i. Respondenterna själva 

valde att komma till Stockholms Universitetet, varvid vi valde en så lämplig miljö som 

möjligt. (Vetenskapsrådet, 2002) 

Resultat 

I nedanstående avsnitt presenteras studiens resultat byggd på empirin kopplat till våra 

teoretiska begrepp och tidigare forskning. Först redogörs textanalysen följt av intervjuerna. 

Studiens mest relevanta resultat och analys presenteras i dialog med empirin i form av det 

som kan kopplas till de teoretiska begreppen makt och legitimitet i syfte att besvara våra 

frågeställningar.  

Textanalysen och intervjuerna redogörs för i varsitt avsnitt, där varje avsnitt innehåller teman 

med sammanfattande underrubriker. Det uppstod nya teman som rör förståelsen för 
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oenigheten samt påverkan för organisationen förutom de centrala begreppen legitimitet och 

makt. Vid intervjuerna framkom uppgifter som gav en djupare och vidare förståelse av 

fenomenet och redogörs i egna teman. Vi har kursiverat ord löpande i texten för att betona de 

nyckelbegrepp som har framkommit i analyserna. 

Textanalys 

Auktoritetens legitimitet i organisationen 

En av utgångspunkterna för att förstå maktförhållandena mellan aktörerna var att se på hur 

beslut legitimeras i organisationen. Såsom Edling och Liljeros (2010) beskriver det kan en 

viss maktrelation tas för given när legitimitet är vunnen. Tillförlitligheten i de regler och 

normer som existerar inom en organisation är det som Max Weber (1987) beskriver som 

viktigt för en legalbyråkratisk organisation för att den ska kunna vara rationell. I materialet 

kunde vi se tecken på att aktörer ifrågasätter legitimerade beslut, vilket skulle kunna ses som 

ett tecken på ett ifrågasättande av den legitima ordningen som helhet. Chefstillsättningarna får 

intern kritik och har allmänt beskyllts i ett flertal artiklar för att inte vara ordentligt gjord och 

som om att arbetsgivaren rundar regelverket (Dagens Juridik, 2016a, Polistidningen, 2016). 

Det lyftes fram att de nya riktlinjerna för bemanning kunde vara rättsosäkert vid 

tillämpningen (Blåljus, 2015a). 

Det har förekommit starka uttryck i materialet som tyder på partiskhet då ledningen vet i 

förväg vem man vill ha och att det är en toppstyrning inom myndigheten (Dagens Juridik, 

2016a; Dagens Juridik 2016b). Det påstås också i materialet att arbetsgivaren inte alltid har 

utgått från regeringsformens förtjänst och skicklighet i samband med bemanningen av chefer 

(Dagens Juridik, 2016a). I Max Webers (1987) legalbyråkratiska idealtyp ska opersonliga 

beslut tas av en överordnad, där “förtjänst och skicklighet” kan ses som ett exempel på ett 

opersonligt beslut. Det som förväntas vid beslut är att de ska efterlevas av aktörerna oavsett 

motiv bakom reglerna då de innehar en hög formell giltighet i sammanhanget, det som Max 

Weber (1987) kallar för den högsta formella rationaliteten. I hans legitima ordning är det 

avhängigt att aktörerna erkänner beslutet och att det finns en lojalitet bland aktörerna att rätta 

sig efter dessa beslut från auktoriteterna då den legala auktoriteten är en gemensam 

överenskommelse som finns bland aktörerna. I det här sammanhanget kan det relateras till 
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som att det inte alltid har efterlevts som förväntats av arbetsgivare och 

arbetstagarorganisationer i empirin. 

Makt - beslut och inflytande 

De beslutsdiskussioner om chefsrekryteringarna som vi kunde skönja i materialet kunde 

härröras till de nya riktlinjerna för bemanning inom Polismyndigheten som togs i samband 

med omorganisationen. Det som de olika aktörerna inom organisationen kan få igenom i 

diverse processer genom interaktion påverkas mycket av det inflytande som de får. De 

befintliga riktlinjerna avgör hur bemanningsprocessen ska gå till och vem som beslutar vad. I 

samband med att beslutet om att de nya riktlinjerna skulle tas var alla 

arbetstagarorganisationer oeniga med polisledningen om hur riktlinjerna skulle utformas 

kring arbetsgivarens möjlighet att bemanna utan att anställda får möjlighet att anmäla 

intresse och lämnade förhandlingarna (Blåljus 2015a, 2015b; Dagens Juridik, 2016a; 

Polistidningen 2015a; Statskontoret, 2016 :89). Arbetstagarorganisationerna menade på att 

arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna driver parallella rekryteringsprocesser 

(Blåljus, 2015c) när rekryteringarna skulle ske. Gamla normer frångicks vilka innebar tidigare 

att arbetstagarorganisationerna var närvarande tillsammans med arbetsgivaren under 

intervjuerna vid rekryteringarna. Denna oenighet kan ses som en kamp om inflytandet och 

makten över beslutsprocessen när parterna inte kommer överens (Dahlström, 1989).  

Införandet av de nya riktlinjerna ändrade på vilken roll som arbetstagarorganisationerna 

skulle ha vid rekryteringarna, vilket kan ses utifrån att arbetstagarorganisationerna har tryckts 

undan i processen och därmed förlorat inflytande och makt. Detta styrks när företrädare i 

materialet menade på att de nya riktlinjerna försvagar fackets roll och begränsar kritik 

(Blåljus 2015b; Polistidningen, 2015a, 2015b, Statskontoret 2016: 87).  

“Det viktigaste en organisation gör är att rekrytera. Därför är det ett väldigt stort angrepp på våra 

medlemmar att ta bort fackets inflytande på det här sättet.” (Blåljus, 2015c)  

En annan bild som framträdde i materialet från arbetsgivarens håll var att 

arbetstagarorganisationerna hade beretts möjlighet att vara med vid framtagande av 

nationella bemanningsprocesser med synpunkter och förslag (Dagens Juridik, 2016a, 

Polistidningen, 2015b). Företrädare för arbetsgivaren såg inte värdet av att medarbetare var 

med i processen då rollerna är olika från första början och håller inte med om att 
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Polismyndigheten vill minska fackets inflytande (Blåljus, 2015c). I efterhand däremot hade 

förändringen som innebar en ökad betoning på arbetsledningsbeslut ifrågasatts av 

arbetsgivarrepresentanter (Statskontoret 2016). Detta tyder på att synen som de olika parterna 

har på sina respektive roller skiljer sig åt och att det kan handla om en kamp om makten i 

organisationen. För att kunna diskutera vissa frågor och påverka processer krävs det att 

aktörerna har en makt över dagordningen så att dessa frågor kommer upp för beslut eller 

utesluts. Genom att besluten fattas enligt gällande regler får de legitimitet, oavsett om de 

uppfattas som välgrundade eller inte (Engelstad, 2006) men som också är förutsättningen för 

en effektiv makt i allmänhet (Edling & Liljeros, 2010). 

Oenighetens premisser och påverkan för organisationen 

Eftersom tvåtusensexhundra chefer på lägre nivå inte hann rekryteras när den nya 

organisationens sjösattes tillförordnades tillfälliga chefer som skulle rekryteras om eller bli 

permanenta på sin tjänst, vilket skapade en oklarhet bland medarbetarna i 

polisorganisationen (Statskontoret, 2016:88-96). Inplaceringen av de tillfälliga cheferna och 

dess förhandlingar skapade en oenighet som resulterade bland annat i en stämning av 

arbetsgivaren (Statskontoret 2016:89). Vissa chefsfunktioner som bemannades skedde genom 

vad som beskrivs som en gedigen och tidskrävande rekryteringsprocess där tidsbristen gjorde 

att processen blev fördröjd, vilket i sin tur skapade oro och missnöje hos medarbetarna 

(Statskontoret, 2016:88-96). Polisens HR-avdelning beskrivs i materialet som att de inte har 

haft beredskap och förmåga att hantera och prioritera processen samt att de inte kunde ge 

ansvariga i rekryteringsprocessen stöd i förhållande till det behov som fanns inom 

organisationen (Statskontoret, 2016:92-96). Processen upplevdes enligt materialet som rörig 

och otillräcklig och den befintliga kompetensen utreddes inte i förhållande till den nya 

organisationens behov (Statskontoret, 2016:92-96). Det nämns i artiklarna att flera fall av 

rekryteringar hade underkänts av Statens Överklagandenämnd (Dagens Juridik, 2016a, 

2016b; Polistidningen 2016; Polismyndigheten 2016). Arbetsgivaren ger dock en bild av att 

man upplever det som få överklaganden i förhållande till det stora antalet rekryteringar som 

hade gjorts i samband med omorganisationen (Polistidningen, 2016). Det har uttryckts i 

materialet att det har skett en praxisförskjutning i synen på vad som är en ny anställning 

respektive ett omplaceringsbeslut och att det därigenom hade lett till fler bifall 

(Polismyndigheten, 2016). Detta kombinerat med den ökande konkurrensen om tjänster som 
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uppstått i takt med de stora volymerna ska ha gett en förklaring till de många överklagandena 

(Polismyndigheten, 2016).  

Slutligen lyftes det fram i materialet att rekryteringsprocessen även beskrivs utifrån 

ekonomiska incitament där det hävdades att den upplevs som oekonomisk när 

arbetstagarorganisationerna och arbetsgivaren hade olika roller i rekryteringsprocessen 

(Blåljus, 2015c). Trots det var en utgångspunkt från arbetsgivarens håll för riktlinjerna för 

bemanning att det ska vara rätt kompetens på rätt plats vid rätt tidpunkt för att på 

kostnadseffektivt sätt uppnå bästa resultat (Polismyndigheten, 2015:4). Det framkom också 

åsikter om att det bidrog till en tyst organisation och att det hade varnats för att det fanns en 

risk för oenighet och missförstånd mellan parterna (Blåljus, 2015a; Polistidningen 2015a). 

Intervjuer 

Legitimitet inom och utanför organisationen  

Det fanns en samstämmig uppfattning bland respondenterna att de beslutade riktlinjerna hade 

efterlevts i processen som helhet, även om vissa enskilda beslut ifrågasattes, vilket kan tolkas 

som att processen som sådan har skett på ett legitimt sätt. I anslutning till detta förekom 

däremot diverse uttryck för hur processerna i Polismyndigheten ska eller borde bedrivas 

enligt respondenternas preferenser. Det kretsade kring att det ska vara opersonliga processer 

som ska präglas av effektiva och professionella ansatser och att det skulle vara grundligt 

motiverat. Utifrån det var respondenterna måna om att trots att det är bra att det är ett högt 

tempo i rekryteringen så fick det inte vara på bekostnad av kvalitén i dessa. Det föranledde 

uttryck från respondenterna att beslut måste tas, i det som vi kan förstå som en legitim 

ordning, för att de ska vara giltiga: 

“Så är det ju, och jag menar vi är en polismyndighet, vi ska ju se till att alla andra människor följer 

gällande lagstiftning så, sen kan man tycka vad man vill om vissa lagar och förordningar och såna saker 

men har vi en bestämmelse som säger A, ja då är det A som gäller oavsett vad jag tycker, och det är 

samma sak här.” 

Enligt Max Weber (1987) är de regler som är satta inom en legalbyråkratisk modell fasta. 

Oavsett motiv bakom reglerna och hur aktörerna uppfattar dessa eller har åsikter om 

desamma så är reglerna styrande inom och utanför organisationens maktområde. Weber 
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menar på att i en hierarki tas besluten av överordnade som också ska agera utifrån opersonliga 

beslut och där alla som rättar sig efter auktoriteten gör det i egenskap av medlem av 

organisationen och lyder dess lag:  

“Däremot så är vi ganska noga med att man ska följa de regler och riktlinjer som faktiskt är fastställda 

även om vi haft en annan åsikt i förhandlingen så menar vi ju på att när man väl har kommit så långt att 

man har fattat ett beslut så, att vi ska gå åt vänster ja då är det åt vänster vi ska gå även om vi har tyckt 

vi skulle gå åt norr. Så tycker vi att det efterlevs. Det händer väl ibland att vi som fackliga organisationer 

får påminna arbetsgivaren om att det är de här riktlinjerna som gäller” 

Weber (1987) beskriver att en legalbyråkratisk ordning hänger på att aktörerna erkänner 

beslut och att det finns en lojalitet bland aktörerna att rätta sig efter dessa beslut från 

auktoriteterna. Det framkom i intervjuerna, till skillnad från textmaterialet, att det fanns en 

uppfattning bland respondenterna att arbetsgivaren inte alltid hade följt de ålägganden som 

Statens Överklagandenämnd hade gett i vissa domar och att dessa viftats bort, vilket 

uttrycktes med oro: 

“[.....] man hänvisade ärendena tillbaka till arbetsgivaren med klart budskap att det här är felaktigt 

utfört [.....] men man gör ingenting åt det.” 

“Jag tycker det är självklart, man är en statlig myndighet och man ska följa de man är ålagd att göra 

[.....] Får Polismyndigheten ett åläggande eller nånting att ni har gjort fel här så är det självklart att då 

ska dom rätta sig efter det som man blev ålagd att göra, oavsett vad jag tycker.” 

Det framkom uppgifter om att det förekommit informella samtal med rekryterande chefer i 

samband med bemanningen från arbetstagarorganisationerna i vad som förstods som i syfte 

att påverka besluten. 

Makt över dagordningen 

Under intervjuerna beskrev respondenterna det inflytande de hade innan omorganisationen 

och en förändring av maktrelationen mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna 

framträdde. Efter omorganisationen hade man enligt respondenterna använt sig enbart av 

MBL - medbestämmandelagen, vilket gjorde att de inte längre fick vara med i 

rekryteringsprocessen på samma sätt som tidigare när de hade en nära avtalad samverkan. De 

beskrev det som att de fick ett slutresultat presenterat för sig med ett anonymt namn på den 

rekryterade chefen utan möjlighet till synpunkter: 
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“Men här får vi liksom bara ett namn och sen så får vi i slutändan en presentation av vad man har 

kommit fram till.” 

En av respondenterna upplevde att de ändå har haft möjlighet till att ge synpunkter på 

rekryteringarna samtidigt som en annan upplever en maktlöshet och att arbetsgivaren plockar 

sin favoritkompis: 

“[...] för det stora flertalet är det inget inflytande alls. Det är helt ensidiga arbetsgivartillsättningar.” 

Arbetstagarorganisationerna var inte direkt förtjusta i de direkta arbetsledningsbesluten som 

bland annat upplevdes som orättvisa. Samtidigt fanns det en viss förståelse för att resurser i 

form av personal kan behöva flyttas över landet och att arbetsskyldigheten då används av 

arbetsgivaren. Det framkom uppgifter om att arbetsgivaren skulle ha en svag arbetsgivarroll 

och att cheferna måste våga vara arbetsgivare. 

Upplevelsen av de nya riktlinjerna bland respondenterna var att arbetsgivaren hade kört på 

och drivit igenom riktlinjerna trots motstånd från arbetstagarorganisationerna. 

Respondenterna upplevde ett minskat inflytande gentemot arbetsgivaren även om relationerna 

sinsemellan varierade i termer av vilken roll de hade i organisationen och hur stort inflytande 

som eftersträvade. Utifrån respondenternas utsagor ser vi det som ett maktutövande från 

arbetsgivaren som har använt sina resurser och förmåga till att skaffa sig mer inflytande, en 

makt över dagordningen som Fredrik Engelstad (2006) beskriver det. Det går också att göra 

tolkningen av beslutet som ett uttryck för utövande av makt i syfte att undertrycka de 

utmaningar som arbetstagarorganisationer ställer gentemot arbetsgivarens intressen, så 

kallade icke-beslutsfattande som beskrivet av Steven Lukes (2008): 

“Ja, man drev ju igenom det här, stenhårt. Dom här farhågorna lyftes ju fram av oss då också men det 

tog man ju ingen som helst notis om. Där har man kört på…..” 

Det framhölls från respondenterna att arbetstagarorganisationerna inte längre höll intervjuer 

med blivande chefskandidater utifrån de nya riktlinjerna, utan att det betonades starkt på 

ordvalet samtal, då det endast var arbetsgivaren som höll intervjuer. När det gäller 

arbetsskyldigheten uttryckte en av respondenterna att det inte var förhandlingsbart en 

millimeter. Respondenterna använde ett språk med starka uttryck likt det i textmaterialet med 

ord som svågerpolitik, vänskapskorruption och toppstyrning. Enligt Edling och Liljeros 

(2010) är språket en del i legitimeringsprocessen och ord kan visa på en viss maktordning. De 
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språkliga ordvalen som respondenterna använder sig av kan då ses som en beskrivning för 

maktordningen och dess utövande i sammanhanget. 

Påverkan - en brist på samverkan 

I intervjuerna framträdde oenigheten mellan de olika aktörerna där en av respondenterna 

återgav det som att de olika aktörerna kör sina respektive spår och sätter hinder i vägen för 

varandra. Det har dessutom uppstått kulturkrockar och det beskrevs som att det fanns 

osynliga väggar inom organisationen. Omorganisationen innebar enligt respondenterna en 

hård belastning för de olika aktörerna som varit inblandade då enskilda individer inte mäktat 

med och processen beskrevs som väldigt hård och tufft med stora volymer av rekryteringar 

utan något direkt slutdatum. Tidsbristen gjorde att allting försöktes göras snabbt och då 

upplevdes det som att människor hade blivit bortrationaliserade. Bakom detta låg enligt 

respondenterna en ekonomisk aspekt, att det fanns en strävan från arbetsgivaren att processen 

skulle genomföras utan att det kostade pengar och att blev en prestigefråga: 

“Sen ska man ha väldigt klart för sig att det här är en jättetanker som håller på och vänder, med mer än 

28 000 anställda, det är klart den största statliga myndigheten överhuvudtaget, det är inte som att vända 

en liten jolle eller nånting sånt här. Utan det här tar tid...”  

På grund av vad respondenterna upplevde som tidsbrist i bemanningsprocessen så hade 

arbetsgivaren tappat hela regeringsformens förtjänst och skicklighet när det i många led hade 

satts in tillförordnade chefer som senare blivit permanenta, vilket vi även såg i textanalysen. 

Detsamma gällde upplevelsen av att arbetsgivaren hade kringgått lagen genom att använda 

arbetsledningsbeslut i en större omfattning. Arbetstagarorganisationerna upplevde också 

arbetsledningsbesluten i förhållande till riktlinjerna som fyrkantigt, att samverkan mellan de 

olika aktörerna hade blivit sämre och genererat ett mindre inflytande från deras håll i 

processerna. Genom att tillfälliga chefer placerats som sedan blivit permanenta menade 

respondenterna på att betydande kvalitativa delar tappats när det gäller chefstillsättningarna. 

Därav hade arbetstagarorganisationer också den senaste tiden ökat sina krav gentemot 

arbetsgivaren och blivit hårdare med att markera att reglerna ska följas. Som en följd av detta 

hade det lett till att antalet tvister mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna inom 

Polismyndigheten ökat. 
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“Bara för att arbetsgivaren säger att det är ett arbetsledningsbeslut så behöver det inte vara det utan har 

man karaktären av en rekrytering så menar man på då är det en rekrytering.” 

Arbetsgivaren hade enligt respondenterna inte haft koll på de chefer som 

arbetstagarorganisationerna fann som olämpliga, grundat bland annat på undersökningar om 

psykosocial miljö, vilket kan ge direkta arbetsmiljörisker som en av respondenterna uttryckte 

det. Tre fall av tvister nämndes och det framkom under intervjuerna att det har skett utköp av 

personer i samband med rekryteringarna, som en direkt påverkan. 

Avslutande diskussion 

I vårt avslutande avsnitt reflekterar vi över studiens resultat och diskuterar dessa samt brister 

i studien. Avslutningsvis ges förslag på framtida forskning.  

Den här uppsatsens syfte var att studera maktrelationen mellan arbetsgivaren och 

arbetstagarorganisationerna inom Polismyndigheten utifrån chefsrekryteringarna som gjordes 

efter Polismyndighetens omorganisation 2015. Vi skulle titta på i vilken mån som relationen 

kan ha förändrats utifrån ett maktperspektiv och en Weberiansk syn på hur maktauktoritet kan 

legitimeras samt hur det kan påverka organisationen i stort. Den slutsats som vi kan dra av 

studien är att det har skett en maktförskjutning där arbetstagarorganisationerna har förlorat 

inflytande över chefsrekryteringsprocessen. Detta utifrån beslutet om de nya riktlinjerna för 

bemanning, betoningen av MBL - Medbestämmandelagen och uppsägningen av 

samverkansavtal inom Polismyndigheten. Konsekvenser av förändrade maktförhållanden kan 

då innebära en ökad oenighet mellan parter, risk för ett ökat antal tvister och utköp, som 

sammantaget kan få effekter för organisationen. Oenigheten mellan de båda parterna kan 

förstås utifrån att de har olika syn på roller i processerna. Arbetstagarorganisationerna är 

sinsemellan inte heller överens om hur mycket inflytande som de strävar efter och skapar 

därmed en splittrad bild av bemanningsfrågan, vilket var nya teman som framkom i 

materialet. 

 

Diskussionen blir problematisk när arbetstagarorganisationerna sinsemellan har olika 

uppfattningar i frågor som rör roller och beslut och det är tämligen ett konfliktladdat område 
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som vi har sett i materialet. Olika ideologier och värderingar gör att meningsskapande och 

förväntningar hos aktörerna i förhållande till en förändringsprocess är beroende av vilka 

förgivettagna praktiker som fanns innan omorganisationen och som följer med in i det 

aktuella sammanhanget (Edvarsson Stiwne, 1997). Utifrån de svar som vi fick från 

respondenterna kan det då som förväntat finnas en inneboende agenda som påverkar vilken 

bild som ges av fenomenet och som vi har sett kan se väldigt olika ut beroende på vem man 

frågar, vilket gör att en rättvis bild av deras bakomliggande motiv och handlingar utifrån 

dessa är svårt att lyfta fram i en sådan här studie.  

 

Det leder till att det uppkommer svårigheter kring hur de olika aktörerna legitimerar de nya 

chefsrekryteringarna. För att auktoriteten i en organisation ska legitimeras behövs det lojalitet 

från medlemmarna eller någon form av överenskommelse för att makt ska kunna utövas. 

Anledningarna som de olika verksamma aktörerna har till att legitimera den här ordningen är 

olika och detta kan vi inte uttala oss om från vårt material. Legitimiteten hos den nya 

organisationen kan ifrågasättas genom vad vi såg i materialet som de informella kontakter 

som har förekommit inför vissa chefsrekryteringar. Däremot utifrån Weber och hans 

legalbyråkratiska modell så går det att utgå från att Polismyndigheten som sådan är en legitim 

struktur. Besluten accepteras därmed av aktörerna i egenskap av medlemmar i organisationen 

och inte de enskilda besluten i sig vilket även bekräftas i intervjuerna (Weber, 1987:147-148). 

Som det har angetts i den tidigare forskningen vet vi att omorganisationer och 

strukturförändringar har en påverkan på aktörers föreställningar och ageranden i 

organisationen (Edvarsson Stiwne, 1997; Espersson, 2010; Holmgren, 2014). Nya 

styrningsinstrument och anställningsformer skapar också svårigheter för 

arbetstagarorganisationerna att agera (Dahlström, 1989). Den utökade användningen av 

arbetsledningsbeslut inom Polismyndigheten och de förändrade riktlinjerna skulle kunna ses 

på flera sätt. Det kan ses utifrån ett sätt att styra verksamheten på, en form av styrmodell för 

att ändra gamla förgivettagna praktiker (Holmgren, 2014), samtidigt som det kan vara ett 

uttryck för utövning av makt.  

En frågeställning som har väckts i uppsatsen är huruvida förhandlingarna om de nya 

riktlinjerna kan ses som ett exempel på någon form av utövande av osynlig makt då vi har 

utgått från att makten är given inom bestämda ramar och att osynlig makt är något som inte 
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beskrivits på ett adekvat sätt. Dahlström talar om osynlig makt då den inte manifesteras på ett 

tydligt sätt i strukturerna, vilket också gör det svårt för oss att ha en vidare diskussion i frågan 

utan någon empiri att bygga vidare på (Dahlström, 1989:155). Delar av resultatet indikerar på 

en form av informell makt när det i intervjuerna beskrevs som att informella samtal hade förts 

med rekryterande chefer i organisationen. Kan beslut, även rationella sådana, kring 

riktlinjerna för bemanning (som gör att arbetsledningsbeslut inte lämnar utrymme för 

intresseanmälan när Polismyndigheten rekryterar nya tjänster) göra att 

arbetstagarorganisationernas makt försvagas? Frågan är då istället om det är mer en 

diskussion om att de har förlorat inflytande istället för makt, det som vi i uppsatsen benämner 

som en “makt över dagordningen” (Engelstad, 2006:95). Det är en självkritik och en brist av 

vårt maktbegrepp då vi inte berör den osynliga makten utan stirrar oss blinda på hur den 

legitimeras i strukturerna. 

De informella samtalen som fördes kunde tolkas på så vis att möjlighet till inflytande i 

besluten försökte skapas. Att utöva makt utanför dagordningen i syfte att påverka processen 

kan då vara en konsekvens som då kan uppstå av arbetstagarorganisationernas minskade 

inflytande. Lagen föreskriver att en myndighet ska vara objektiv och saklig, vilket innebär att 

det som benämns som nepotism inte får förekomma. Att det då upplevs att arbetsgivaren inte 

gör något åt de felaktigheter som Statens överklagandenämnd hade fastställt kan tolkas som 

ett försök till maktutövning. Då det inte verkar finnas konsekvenser för arbetsgivaren av detta 

mer än arbetstagarorganisationernas uttryckliga missnöje, kan det ses som att aktörerna tar till 

de här informella samtalen i syfte att påverka. Makten kan till synes då yttra sig på flera sätt, 

arbetsgivaren fick igenom sin vilja i beslutet kring de nya riktlinjerna utan att 

arbetstagarorganisationerna var eniga och att det var emot deras intressen (Dahl, 1957). De 

nya riktlinjerna som beslutades trots arbetstagarorganisationernas protester kan då ses om en 

maktförskjutning där arbetsgivaren fick en ökad möjlighet till att besluta om 

chefsrekryteringarna. 

En annan frågeställning som uppstod var hur pass stor påverkan som den privata sektorn i 

form av New Public Management - NPM, har haft på Polismyndigheten. Delar av det resultat 

som vi fick fram, som de utköp som har förekommit i samband med förlikningar i diverse 

rättsprocesser rörande rekryteringar, kan ses som ett tecken på detta. Tidigare forskning har 

visat på att den offentliga sektorn har anammat delar av den privata sektorns förfaranden 
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(Dahlström, 1989; Almqvist, 2004). Det går då att fråga sig huruvida det är en direkt 

påverkan då det förekommer utköp inom offentliga myndigheter eller om det är en slump i 

vårt material. 

En brist i vår studie som vi redan har nämnt i metodavsnittet i diskussionen kring vårt urval är 

vår avsaknad av ett arbetsgivarperspektiv i våra intervjuer. En fara som kan uppstå i och med 

ämnets aktualitet är att tillträdet blir begränsat då processen är pågående. En ytterligare brist 

är hur det ser ut i resten av landet då Stockholmsperspektivet är dominerande, särskilt då 

samverkansavtal var vanligt förekommande bland arbetsgivare och arbetstagarorganisationer 

i Stockholmsregionen medan i resten av landet utgick man från MBL- 

Medbestämmandelagens bestämmelser. En annan brist är en avsaknad av genusperspektiv på 

maktrelationerna, vilket kan plockas upp av fortsatt forskning på området. Andra förslag på 

framtida forskning är hur dessa resultat kan förhålla sig till konsekvenser för arbetsmiljön 

inom Polismyndigheten och dess verksamhet. 

Som framhölls i inledningen är de slutsatser vi kan dra av den här studien att det har skett en 

maktförskjutning i relationen mellan arbetstagarorganisationerna och arbetsgivaren samt att 

det är en ökad oenighet mellan parterna vilket kan riskera ett utökat antal tvister och utköp. 

Det leder oss till att omstruktureringar av organisationer och i givet fall myndigheter kan 

medföra att tidigare maktrelationer förändras och därmed får det konsekvenser för 

organisationens sätt att vara och kan få effekter för samhället i övrigt. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 
 

 - Vad är dina allmänna tankar kring chefsrekryteringarna, nu så här drygt ett år senare efter 

Polismyndighetens omorganisation? 

- På vilket sätt har du varit delaktig i rekryteringsprocessen för chefstillsättningarna i 

samband med omorganisationen? 

- Med utgångspunkt i chefsrekryteringarna, hur bedömer du HR:s förmåga att hantera, 

planera och genomföra övergången från den gamla till den nya organisationen? 

- Hur upplever du att rekryteringsprocessen för chefstillsättningarna i samband med 

omorganisationen har fungerat? 

-Vem/vilka tog initiativ till att ändra de riktlinjer om bemanning som fanns och på vilken 

grund? 

-Vet du vad syftet var med de nya riktlinjerna kring bemanning i jämförelse med de gamla? 

- Har förhandlingar mellan arbetsgivaren och fackförbunden lämnats i oenighet i samband 

med förslaget till nya riktlinjer för bemanning? Om så, kan du berätta något om anledningen 

till det? 

- Känner du till vilka invändningar som har framförts mot de nya riktlinjerna? 

- Vad anser du om den kritik som främst Polisförbundet i media har riktat mot polisledningen 

och de nya riktlinjerna för bemanning som man införde i samband med omorganisationen? 

- Upplever du att befintliga riktlinjer har varit väl förankrade hos berörda parter? 
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- Anser du att riktlinjerna för rekrytering och bemanning har efterlevts? 

- Vad är din åsikt om att tjänstetillsättningarna görs via arbetsledningsbeslut istället för 

arbetsledningsbeslut med intresseanmälan eller sedvanlig rekrytering? 

- Enligt riktlinjerna är det viktigt med en god samverkan. Hur upplever du samverkan mellan 

fackförbunden och arbetsgivaren idag? Hur ser den ut? Hur skulle du önska att den såg ut? 

- Hur upplever du fackförbundens inflytande före, under och efter rekryteringsprocessen? 

- Vad är din syn på att fackförbunden inte längre är med vid chefsrekryteringarna? 

- Vad vi har förstått så bedriver nu fackförbunden och arbetsgivaren parallella 

rekryteringsprocesser, hur ser du på det? 

- Har relationen mellan fackförbunden och arbetsgivaren förändrats nu efter 

omorganisationen? 

- När det gäller de chefsanställningar som har gjorts, upplever du att de är gjorda på sakliga 

grunder såsom förtjänst och skicklighet? 

-Vad tror du att det finns för anledningar till att det upplevs som att det har skett många 

överklaganden av chefstillsättningarna i samband med omorganisationen? 

-Uppfattar du det som att Statens överklagandenämnd har gjort en praxisförskjutning i synen 

på vad som är en ny anställning respektive ett omplaceringsbeslut? 

-Vad är din åsikt om att Polismyndigheten har fått göra om en del av rekryteringarna efter 

Statens överklagandenämnds beslut? 

- Skulle vi kunna få ta del av ”Enhetliga riktlinjer för bemanning under 2015-2017”? 

- Finns det något som du vill tillägga? 

 


