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Bild 2.2. Illustration ur Polisens styrmodell som beskriver medborgar- och medarbetarfokus som ett nav i 

verksamheten. Illustrationen används med medgivande från Polismyndigheten. 
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Förord 

 
Arbetet med denna studie genomfördes under våren 2017, men fröet såddes redan 

under hösten 2015. Den projektgrupp som vi då tillhörde, inom ramen för 

magisterprogrammet i kvalitet- och ledarskapsutveckling vid Mittuniversitetet, 

valde att fokusera dåvarande termins projektarbete på vikten av förtroende för 

ledare inom Polisen. Ett år senare skrevs det spaltmeter i media om det ena 

problemet värre än det andra inom den nybildade myndigheten. Upprörda röster 

höjdes med ifrågasättanden om såväl omorganisationens konsekvenser som ett 

stort manfall. Kritiken som fördes fram både från internt och från externt håll var på 

sina håll omfattande. Opinionsundersökningar visade att medborgarna hade 

förtroende för polisen på fältet, men att den nationella ledningen i samhällets ögon 

kunde ses som en felande länk. 

Det frö vi hade sått började här växa. Ledarskap? Modernt ledarskap? Vad är ett 

modernt ledarskap? Vad betyder ett modernt ledarskap i en polisiär kontext? Efter 

en mulen novembereftermiddag på ett kafé i centrala Göteborg, hade vi utformat 

studiens syfte. Vi vattnade vår lilla grodd lite till.  

Vi landade relativt snabbt i insikten om att det inte fanns särdeles mycket jord för 

vår grodd att växa sig stark i. Tillgänglig forskning om ledarskap och ledarskaps-

utveckling inom Polisen är knapp – och saknas nästan helt med avseende på den 

”nya” myndigheten som bildades 2015. Vår förhoppning är därmed att denna studie 

ska kunna utgöra ett bidrag till ett sparsamt utforskat ämnesområde.  

Den respons vi har fått under arbetets gång, både från de som medverkat i studien 

och från ”snacket i korridoren”, har tydligt visat på att det finns såväl intresse som 

behov för att diskutera ledarskapsfrågor på studerad nivå i organisationen. 

Omorganisationen är genomförd. Det är nu dags att ta nästa steg – att utveckla 

ledarskapet.  

Vi lämnar således varsamt över vår planta till Polismyndigheten för vidare 

bevattning och näringstillförsel.  

Vårda den väl.  



 
 

 

Sammanfattning 

 
Syftet med denna studie var att bidra med kunskapsutveckling kring 

framgångsfaktorer och utmaningar för strategiska ledare, inom Polismyndig-

heten, för praktiserandet av ett modernt ledarskap. 

Studiens teoriavsnitt avgränsades till artiklar och litteratur som berör offentligt 

ledarskap och tillhörande ledarskapsutveckling med avseende på ett tillits-

perspektiv – exempelvis; övergången till det moderna ledarskapet, rollen av 

organisationskulturen samt ständigt förbättringsarbete.  

Med utgångspunkt i relevant litteratur utformades en intervjuguide som låg till 

grund för semistandardiserade intervjuer med sex chefer på strategisk nivå i en 

av Polismyndighetens sju regioner. Utifrån intervjuresultat och relevant 

litteratur utformades därefter en enkät som skickades ut till 39 strategiska 

chefer, på motsvarande funktioner, i myndighetens övriga sex regioner.  

Arbetets omfattande empiri strukturerades utifrån ett hermeneutiskt 

förhållningssätt. Analysen av empirin beaktade, med utgångspunkt i studiens 

syfte och forskningsfrågor, såväl resultatet från intervjuerna och enkätunder-

sökningen, som studiens teoretiska ramverk.  

Författarnas slutsats är att såväl framgångsfaktorer som utmaningar för 

praktiserandet av ett modernt ledarskap, inom Polismyndigheten, i flertalet fall 

kan ses ur ett kommunikativt perspektiv. Studiens resultat indikerar att dialogen 

mellan chefer på regional nivå, likväl den som tar plats mellan regional och 

nationell nivå, uppvisar utvecklingsutrymme.  

 

Abstract 

 
The purpose of this study was to contribute with knowledge of success factors 

and challenges for strategic managers, in the Swedish Police Authority, in 

practicing a ‘modern leadership’. 

The chapter on theory was limited to articles and literature relating to leadership 

in the public sector and trust-oriented leadership development – such as the 

transition to a ‘modern leadership’, the role of organizational culture, and 

continuous improvement. 

An interview guide, which was developed based on relevant literature, formed 

the outline for semi-standardized interviews with six strategic leaders in one of 

the seven police regions. A questionnaire, deriving on the results from the 

interviews, was subsequently sent to 39 strategic managers, in corresponding 

functions, in the authority's additional six police regions. 

The extensive empirical work was structured in a hermeneutical approach. The 

analysis took, based on the study’s purpose and research questions, into account 

the results of the interviews and the questionnaire, as well as the theoretical 

framework of the study. 

The authors conclude that both success factors and challenges for practicing a 

modern leadership within the Police can, in most cases, be seen from a 

communicative perspective. The results of the study indicate that the dialogue 

between managers at a regional level, and the dialogue that takes place between 

regional and national level, shows opportunities for development.  



 
 

 

Definitioner, förkortningar och synonymer 
 

Direkt (chefs)nivå Gruppchefer 

Indirekt (chefs)nivå Enhetschefer på lokal nivå 

Genchu Genbutsu Japanskt uttryck för ”gå till platsen för att se den faktiska 
situationen för att förstå”. 

Go to Gemba Japanskt uttryck för ”den faktiska platsen där ett 
värdehöjande arbete utför”. 

Hansei Japanskt uttryck för ”(outtröttlig) reflektion”. 

Kata Japanskt uttryck för ”mönster” eller ”rutiner”. 

Kaizen Japansk ledningsfilosofi och uttryck för ”ständigt 
förbättringsarbete”. 

Lokalpolisområde 
(LPO) 

Polismyndigheten är indelad i 95 lokalpolisområden. 
Lokalpolisområdet är basen för Polisens verksamhet med 
ansvar för ingripandeverksamheten, enklare 
utredningsverksamhet, samverkan med kommunen och 
lokalsamhället i övrigt, visst trafiksäkerhetsarbete samt 
brottsförebyggande arbete.  

Lokalpolisområdeschef Högsta chef för ett lokalpolisområde. 

Offentligt ledarskap Den form av ledarskap som bedrivs i den offentliga 
sektorn. 

Polisförbundet Polisförbundet är det fackförbund som organiserar de 
flesta yrkesverksamma poliser i Sverige. 

Polisområde (PO) Polismyndigheten är indelad i 27 polisområden. Ett 
polisområde ska leda, samordna, följa upp och analysera 
den operativa verksamheten i området. 

Polisområdeschef Högsta chef för ett polisområde. 

Polisregion (Region) Polismyndigheten är indelad i sju geografiska regioner. 
Polisregionerna har helhetsansvaret för 
polisverksamheten inom sitt geografiska område. 

Regionpolischef Högsta chef för en av de sju regioner som ingår i 
Polismyndigheten. 

Strategisk (chefs)nivå Regionala chefer 

 
NPM New Public Management 

SOU Statens offentliga utredningar 

  

Chef och ledare används synonymt i denna studie. 

Chefstöd och ledningsstöd används synonymt i denna studie. 

Med respondenter avses både intervju- och enkätrespondenter. 
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1 Inledning 
 

Inledningskapitlet ritar upp kartan för resten av uppsatsen. Här presenteras bakgrunden till 

uppsatsen, dess syfte och forskningsfrågor. Här beskrivs den generella kontexten och läsaren 

stiftar bekantskap med studerad verksamhet – Polismyndigheten. I detta avsnitt introduceras 

läsaren även till den i studien använda definitionen av modernt ledarskap.  
 

1.1 Bakgrund 

Den offentliga sektorn har genomgått en rad omfattande förändringar de senaste 

årtiondena. En stor mängd av dessa förändringar har fokuserat på organisatoriska 

reformer och effektivisering av den administrativa förvaltningen. Under 1980-talet 

introducerades ”New Public Management”, NPM, vilket kan ses som ett samlings-

namn för omfattande reformpaket influerade av den privata sektorns verksamhets-

styrning (Sundin & Tillmar, 2010). Reformåtgärderna inkluderar, förutom mål- och 

resultatstyrning även kundorientering och kostnadseffektivitet (Karlsson, 2014; 

Liff, 2015; Statskontoret, 2015a). Moqvist (2005, s. 12) menar att den offentliga 

sektorn har efterliknat den privata sektorns ”organisatoriska former, metoder och 

förhållningssätt”. Allmänt utryckt kan man säga att den offentliga sektorn i mångt 

och mycket blev mer ”företagslik” (Sundin & Tillmar, 2010). Även om detta 

”företagstänkande” finns kvar till stor del så pågår det för närvarande en strävan 

inom offentlig sektor att uppnå något som kan kallas för post-NPM eller ”bortom 

NPM”. Dessa reformer syftar till att till viss del återgå till centraliserad kompetens 

och kontroll, men även utökad samverkan inom och mellan sektorer samt 

introduceringen av ett värdebaserat ledarskap (Christensen & Lagreid, 2011). 

 

Enligt Henning (2000) tog intresset för och forskning på ledarskapsfrågor i offentlig 

sektor fart under åttio- och nittiotalet, d.v.s. ungefär samtidigt som NPM 

introducerades och realiserades. Innan dess handlade det offentliga ledarskapet till 

största del om styrning och kontroll, men i samband med åttiotalets samhälls-

ekonomiska förändringar så förändrades även kraven på det offentliga ledarskapet. 

Många idéer lånades även i detta avseende från näringslivet (Henning, 2000).  

 

De reformvindar som i viss mån fortfarande blåser inom den offentliga sektorn har 

onekligen påverkat det offentliga ledarskapet – oavsett om det är knutet till NPM 

eller dess efterföljare, post-NPM. Rörelseriktningen har gått från kontrollerande 

styrning till ett ledarskap som fokuserar på att definiera innehåll, förklara 

sammanhang och skapa riktlinjer (Holmberg, 2003). Schartau (2003) menar att det 

offentliga ledarskapet har fått nya krav på samarbete, attitydpåverkan och 

innovativt tänkande. Innovationsrådets slutbetänkande (SOU 2013:40) samman-

fattar, i sina förslag hur offentlig verksamhet ska bli mer nytänkande och värde-

skapande, att även om kontroll och tillsyn är viktiga komponenter för en effektiv 

offentlig förvaltning så bör offentlig verksamhet även genomsyras av samförstånd, 
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möjliggörande, motivation och lärande. Innovationsrådet benämner detta som ”en 

modern offentlig sektor”.  

 

En modern offentlig sektor kräver i sin tur ett ”modernt” ledarskap. Det 

traditionella, hierarkiska, ledarskapet är inte längre ändamålsenligt utan led-

stjärnorna bör i stället vara samarbete, delaktighet, öppenhet, ständigt lärande samt 

personlig utveckling (SOU 2013:40). Ellström, Fogelberg Eriksson, Kock och Wallo 

(2016) instämmer och kompletterar med innovation, förändringsledarskap och 

ständiga förbättringar. Paralleller kan dras till det som kallas Lean eller Lean 

produktion1 (Ellström et al., 2016). Ellström et al. poängterar ledarskapets 

betydelse i (övergången till) en Lean-baserad verksamhet och lyfter särskilt arbetet 

med ständiga förbättringar, ledaren som en förebild, långsiktig utveckling, 

kundfokusering och närvaro i det värdeskapande arbetet.  

 

I början på 2016 fick Statskontoret i uppdrag av regeringen att kartlägga, analysera 

och i vissa delar lämna förslag avseende regeringens styrning av bland annat statliga 

myndigheter (Statskontoret, 2016:26). Detta som ett led i regeringens så kallade 

”tillitsreform”, som syftar till att utveckla styrning av offentlig förvaltning med fokus 

på tillit och förtroende (ibid.). Inom ramarna för tillitsreformen har också en tillits-

delegation inrättats, vars syfte är att arbeta för ökad tillit i styrningen av den 

offentliga sektorn (Regeringskansliet, 2017).  

 

Genom sitt uppdrag - ”som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och 

trygghet ska Polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet 

samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp” (1 § Polislag 

(1984:387)) - utgör Polismyndigheten en viktig del i det offentliga Sverige. Som en 

del av den offentliga sektorn är Polismyndigheten en av de verksamheter som 

berörs av utvecklingen mot ett ”modernare” ledarskap. Därtill befinner sig Polis-

myndigheten i den största omorganisationen sedan förstatligandet 1965 då 21 

separata myndigheter har slagits samman till en enda nationell myndighet 

(Regeringskansliet, 2015). Betydande utvecklings- och ledarskapsutmaningar 

genomsyrar därmed Polisen som organisation (Friberg, 2016).  

 

Den nya Polismyndigheten har fått stark kritik, både internt och externt. 

Omorganisationen har tagit längre tid än planerat och många av de förväntade 

resultaten har ännu uteblivit. Frågan varför ställs från alla håll – från medborgare, 

medarbetare, uppdragsgivare och media. Intresset är med andra ord stort för 

Polisens förmåga att uppfylla sitt uppdrag. (Gunnmo, 2016; Nitz, 2016; Polis-

förbundet, 2016; Statskontoret, 2016:22).  

 

                                                
1 Lean bör inte enbart ses som en effektiviseringsstrategi, utan i stället som ett verktyg för ständiga förbättringar, 
delaktighet och utveckling av verksamheten. (Ellström et al., 2016) 
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Enligt ett uttalande från en av Polismyndighetens regionpolischefer står verksam-

heten just nu inför något mer än ett ”ordinärt” förändringsarbete – myndigheten 

befinner sig i ett totalt systemskifte. En ny, modernare, form av ledarskap ska utgöra 

grunden i detta systemskifte. (Friberg, 2016) Men hur detta moderna ledarskap 

exakt ska definieras och hur det ska utövas i den polisiära kontexten finns det enligt 

regionpolischefen ännu frågetecken kring. Denne hänvisar emellertid till den 

definition av ”det moderna ledarskapet” som återfinns i Innovationsrådets 

slutbetänkande ”Att tänka nytt för att göra nytta” (SOU 2013:40):  

 

En viktig men svår del i ett modernt ledarskap, och särskilt i ett värdegrundbaserat 

sådant, är för ledaren att själv leva och agera i enlighet med organisationens 

värdegrund. Förutom att leda genom exempel kan man också leda genom en hög grad 

av närvaro där verksamheten utförs, att konsekvent ställa frågor, att föra 

värderingsdiskussioner utifrån konkreta, verkliga händelser - och vilket agerande som 

myndighetens personal bör välja i dem -  samt genom att i utvecklingssamtal och 

resultatdialoger inte enbart prata om vad som har åstadkommits utan också hur. 

 

Regionpolischefen beskriver också att organisationens chefer och ledare, som en del 

i det moderna ledarskapet, har en viktig uppgift i att agera som bryggor mellan 

myndighetens uppdragsgivare, riksdag och regering, och dess medarbetare. Detta 

är en förutsättning för att ”medarbetarna på riktigt ska kunna känna med såväl 

hjärna som hjärta och mage att cheferna och ledarna verkligen vill vara med och utöva 

tillit i ledarskapet”. (Friberg, 2016) 

 

Författarnas intresse för utvecklingen mot ett ”modernare” ledarskap inom 

Polismyndigheten bottnar förvisso i det offentliga uppdraget i sig, men ligger främst 

i en eventuell komplexitet med att förena den polisiära kontexten med 

framgångsfaktorerna och utmaningarna i ett ”modernt” ledarskap.  

 

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att bidra med kunskapsutveckling kring framgångsfaktorer och 

utmaningar för strategiska ledare, inom Polismyndigheten, för praktiserandet av ett 

modernt ledarskap. 

 

1.3 Forskningsfrågor 

• I vilken eller vilka delar av det moderna ledarskapet finns den främsta 

utvecklingspotentialen?   

• Vilken roll spelar den polisiära kontexten för praktiserandet av ett modernt 

ledarskap?  

• Vilka ledningsstöd är centrala för praktiserandet av ett modernt ledarskap? 

 

1.4 Avgränsningar 

Studien fokuserar på den av författarna formulerade definitionen av modernt 

ledarskap (se s. 9), vilken tar avstamp i det teoretiska ramverket och den undersökta 
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kontexten. Författarna är väl medvetna om att det finns ett stort antal definitioner 

av modernt ledarskap och lika många uppfattningar om praktiserandet av 

densamma, och gör inte anspråk på att leverera en definition som är generellt 

appliceringsbar.  

 

Studien avser att undersöka vilka interna ledningsstöd som dels är tillgängliga i 

Polismyndigheten, dels upplevs behövas av medverkande individer. Studien tar inte 

närmare hänsyn till externt ledningsstöd i form av exempelvis myndighetsöver-

skridande chefsnätverk. 
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2 Teori 
 

Teorikapitlet inleder med att beskriva de särskiljande dragen av offentlig sektor och den specifika 

ställning Polismyndigheten har inom sagda sektor. Därefter beskrivs den i studien använda 

definitionen av modernt ledarskap och dess beståndsdelar. Avslutningsvis diskuteras ytterligare 

framgångsfaktorer och utmaningar med övergången till praktiserandet av ett modernt ledarskap. 

Där författarna har funnit tillgänglig teori med avseende på den polisära kontexten har detta bifogats 

korresponderande teoriavsnitt. 

 

2.1 Särdrag för den offentliga sektorn 

Karlsson (2014) beskriver den offentliga sektorn som en demokratisk och 

värderingsstyrd organisation vars uppgift är att verkställa politiska beslut, vilket i 

förlängningen speglar medborgarnas önskemål. Statskontoret (2016, s. 197) 

sammanfattar i sin rapport ”Förändringsprocesser i stora organisationer” att den 

offentliga sektorn är ”både uttryck och instrument för folkviljan”.  

 

Utmaningen i den offentliga sektorn är just att verkställa folkviljan som kanaliseras 

genom de politiskt fattade besluten (Karlsson, 2014). Adolfsson och Solli (2009) 

menar att ett av de mest framträdande särdragen, och utmaningarna, för den 

offentliga sektorn är komplexiteten. Komplexiteten – eller multifunktionaliteten 

som Statskontoret (2016) benämner det – stammar från det faktum att den offent-

liga sektorn har multipla syften och intressenter och att dessa inte alltid överens-

stämmer. Strävan efter en balans mellan kostnadseffektivitet och rättssäkerhet, 

samt beroendet av och samverkan med många och omfattande verksamheter bidrar 

vidare till en komplex organisation (Adolfsson & Solli, 2009; Statskontoret, 2016).  

 

Denna komplexitet medför, enligt Karlsson (2014), ett stort behov av styrning och 

ledning. Styrningen handlar inte enbart om att uppnå ekonomiska mål utan även om 

relationen mellan politiker och förvaltning, och mellan den offentliga sektorn och 

medborgarna. Kvaliteten på dessa relationer, den offentliga sektorns organisation, 

kopplat med den offentliga sektorns förmåga att leverera enligt de politiska besluten 

påverkar medborgarnas förtroende. (Ibid.) 

 

Sammantaget kan det konstateras att den offentliga sektorn är uppbyggd efter tre 

principer: demokrati, rättssäkerhet och effektivitet (Bengtsson, 2012). Dessa 

principer, tillsammans med Karlssons (2014) diskussion om vikten av förtroende 

och legitimitet, ger till hands offentlig sektors mest framträdande särdrag: 

demokratiskt styrd verksamhet med syfte att vara effektiv och rättssäker, samt att 

inneha medborgarnas förtroende. 

 

2.1.1 Polisen har en unik ställning i statsapparaten 

Förtroendet för Polisen i de nordiska länderna är generellt högt, enligt flera 

mätningar som Kääriäinen, Isotalus och Thomassen (2016) undersökt, och verkar 
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inte fluktuera över tid. Förtroendet för Polisen är direktpåverkande för 

statsmaktens totala legitimitet och en dåligt fungerande Polis innebär en försämring 

av såväl demokratiska som rättsliga värden (Eklund, 2013). Alalehto och Larsson 

(2016) tillägger att förtroende för Polisen är även grundläggande för myndighetens 

möjlighet och förmåga att utföra sitt uppdrag. Polisen är, enligt Eklund (2013), en 

av få myndigheter som enbart genom sin närvaro spelar en så central roll i 

medborgarnas upplevelse av trygghet och säkerhet. Eklund (2013, s. 39) fortsätter: 

”Polisen intar en unik ställning i den svenska statsmakten, såväl gentemot medborgare 

som gentemot andra myndigheter och organisationer.” Polisen, tillsammans med 

bland andra domstolarna, utgör kärnan i rättssamhället vilket sin tur medför att 

medborgarna har särskilda förväntningar på Polisen som samhällsinstitution – och 

som myndighetsutövare (Sandstig, 2007). 

 

Andersson (2013) poängterar Polisens särställning genom de särskilda 

befogenheter i myndighetsutövningen den enskilde polisen har för att utföra sitt 

uppdrag2 i syfte att upprätthålla ordning. Eklund (2013) belyser också att Polisen, 

som del av den statliga förvaltningen, lyder under de politiska besluten men har 

även som uppgift att skydda medborgarnas fri- och rättigheter på laglig grund.  

 

Under våren 2012 lämnade Polisorganisationskommittén sitt betänkande ”En 

sammanhållen svensk polis?” som föreslog att statens sista kvarvarande 

myndighetskoncern skulle omorganiseras till en sammanhållen enrådsmyndighet 

(Eklund, 2013). Omorganisationen trädde i kraft 1 januari 2015 och innebar att 21 

självständiga Polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen och Statens Kriminal-

teknologiska Laboratorium sammanställdes organisatoriskt under en myndighet. 

Polismyndigheten är nu istället indelad i sju regioner (Polisen, 2016). Statskontoret 

(2016:22, s. 7) summerar i sin delrapport om genomförandearbetet av omorganisa-

tionen ”… flera delar av omorganisationen är nu genomförda men att många 

utmaningar återstår”. Fokus för genomförandet har hittills varit centralstyrning och 

en enhetlig nationell struktur. Statskontoret poängterar att fokus i fortsättningen nu 

bör vara att stärka medarbetarskap, kommunikation, förankring och ledarskap. 

 

”Organisationen är på plats. Nu är det dags för utövandet av polisarbete, utövandet av 

medarbetarskap, utövandet av ledarskap. Framtiden behöver handla mer om 

medarbetarskap, inte bara om ledarskap.” (Friberg, 2016) 

                                                
2 1 § polislagen (1984:387) definierar polisens syfte till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att 

tillförsäkra allmänheten skydd. I § 2 polislagen finns polisens uppgifter: förebygga brott och andra störningar 

av den allmänna ordningen och säkerheten; övervaka den allmänna ordningen och säkerheten; bedriva spaning 

och utredning i fråga om brott som hör under allmänt åtal; lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan 

hjälp; samt fullgöra den verksamhet som ankommer på polisen enligt särskilda bestämmelser. 
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2.2 Modernt ledarskap 

En gradvis förändring av arbetsuppgifter kopplade till ledarskap har skett sedan 

Mintzbergs studier3 av ledares arbete (Ellström et al., 2016). Det har enligt Ellström 

et al. exempelvis blivit viktigare än tidigare att synas externt utanför den egna 

organisationen, det läggs mer tid på relationer än på administrativa sysslor, och en 

fokusförskjutning har skett från styrning till utveckling och stöd. Nya uppgifter som 

måluppföljning, kvalitetskontroll och personalutveckling har också tillkommit 

(ibid.). Ledarskapet i den offentliga sektorn liknar mer och mer ledarskapet i 

näringslivet, men har även påverkats av de förändringar som offentlig sektor 

genomgått och fortfarande genomgår (Moqvist, 2005).  

 

Om det ”traditionella” ledarskapet kan beskrivas med uttryck som kontroll, 

styrning, hierarki och auktoritet så kan det ”moderna” ledarskapet ges attribut som 

samarbete, delaktighet, ständiga förbättringar, närvaro, kundfokusering och 

långsiktig utveckling. (Ellström et al., 2016; Ljungberg & Larsson, 2012; SOU 

2013:40) Tullberg (2003) summerar att det traditionella ledarskapet har fokuserat 

på ledaren som person och dennes agerande medan det moderna ledarskapet i 

stället lyfter relationen och interaktionen mellan ledaren och de som blir ledda. 

Heide, Johansson och Simonsson (2012) belyser förändringen i ledarrollen som en 

övergång från kontrollant och övervakare till visionär, inspiratör och coach. 

 

Men, hur nytt är det moderna ledarskapet egentligen? Inom den offentliga sektorn 

får det nog ses som en gradvis övergång från det traditionella ledarskapet till det 

mer moderna dito (Tullberg, 2003). En övergång som färgats av ett växande intresse 

för ledarskapsfrågor men framför allt på grund av förändrade krav på det offentliga 

ledarskapet (ibid.). Krav som uppkommit dels på grund av de reformeringar som 

skett i sektorn, och dels på grund av samhälleliga förändringar (Holmberg, 2003; 

Karlsson, 2014; Yukl, 2012). En allt mer utbredd systemsyn och helhetstänkande 

har gradvis ökat behovet av en ledare som förstår behovet av och uppmuntrar 

kontinuitet – i form av bl.a. lärande, förbättringsarbete, inkludering av medarbetare 

och kunder, samt problemlösning (SOU 2013:40). Holmberg (2003) argumenterar 

även för att en gradvis förändring har sin grund i faktumet att det kan vara 

förödande att helt släppa taget om traditioner och beprövad erfarenhet – lika illa 

som att envist hålla fast i gamla värdegrunder. 

 

Övergången till ett modernt ledarskap inom Polismyndigheten tar avstamp i två 

styrande dokument: dels Polisens styrmodell (se bild 2.2) och dels Arbetsgivar-

verkets strategi för statliga arbetsgivare (Statskontoret, 2016:22; Johansson, M., 

personlig kommunikation, 25 april, 2017). Styrmodellen innebär bl.a. följande: 

”verksamheten ska bedrivas närmare medborgarna och mer enhetligt, den lokala 

                                                
3 Mintzberg definierade chefers arbete utifrån ett antal roller där ledarskapet var en av flera roller. Minztberg 
såg dock att ledarskapet genomsyrade alla övriga roller. Det specifika med just ledarskapsrollen var enligt 
Mintzberg att skapa förutsättningar, inspirera, uppmuntra och stöda kompetensutveckling. (Ellström et al., 
2016) 
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problembilden ska utgöra grunden för prioriteringar, samt ansvar delegeras till 

medarbetarna och medarbetardriven utveckling”. För att uppnå detta byggs Polis-

myndighetens organisation underifrån och utifrån en nationell helhet, vilket ska 

resultera i ”en sammanhållen Polis som kännetecknas av helhetssyn, EN Polis, 

närmare medborgarna, effektivitet, långsiktighet och uthållighet”. Styrmodellen ska 

”bidra till dialog och öka förståelsen för inriktningen av verksamheten”. (Polis-

samordningen, 2015)  

 

 
Bild 2.2. Illustration av Polisens styrmodell som beskriver medborgar- och medarbetarfokus som ett nav i 

verksamheten (Polissamordningen, 2015). 

 

Statskontoret (2016:22) kommenterar i sin delrapport om genomförandet av 

ombildningen att styrmodellen innehåller delar som måste balanseras mot 

varandra, t.ex. medarbetardrivet utvecklingsarbete kontra ökad enhetlighet. Under 

genomförandet har centralstyrning och helhetstänkande varit i fokus (ibid.). 

Statskontoret (2016:22) anser dock att detta är normalt i den inledande fasen av en 

större förändringsprocess, men kommenterar samtidigt i rapporten ”Utvecklad 

styrning – om sammanhållning och tillit i staten” att detalj- eller centralstyrning kan 

avsevärt minska tilliten från medarbetare. 

 

Det andra styrande verktyget är Arbetsgivarverkets strategi för statliga 

arbetsgivare vilket utgör ett stöd för chefer i arbetet med att utveckla och skapa 

effektiva statliga verksamheter. Strategin består av tre målbilder: i) utveckling och 

innovation; ii) attraktiv arbetsgivare och iii) ett gott ledarskap. Den första 

målbilden, utveckling och innovation, syftar till att genom samarbete bättre möta 

framtida utmaningar och förändrade förutsättningar. Målbilden för ledarskap 

innebär att ledare är tydliga arbetsgivarföreträdare med helhetssyn och kunskap 

om förändringsledning och att medarbetare tar en aktiv roll i utveckling av verk-

samheten. Detta medarbetarskap kräver dock engagerade ledare som leder genom 

b.la. tydliga värderingar. (Arbetsgivarverket, 2015) 
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Beaktat författarnas upplevda frånvaro av tillgänglig generell forskning rörande 

ledarskapet inom Polismyndigheten – och modernt ledarskap i synnerhet, samt 

diskussionerna i Innovationsrådets slutbetänkande (SOU 2013:40) kopplat med 

regionpolischefens uttalanden har författarna formulerat följande definition av ”det 

moderna ledarskapet”. Definitionen tar även bäring i det som Ellström et al. (2016) 

diskuterar är ett ”Lean ledarskap”. Definitionen är allmängiltig, men är formulerad 

primärt för att vara applicerbar i den polisiära kontexten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan följer generell teori om de fyra hörnstenarna i studiens definition. Det bör 

poängteras att forskning rörande modernt ledarskap i den polisiära kontexten vad 

beträffar respektive hörnsten bitvis är knapphändig.  

 

2.2.1 Att fungera som brygga 

Det finns en uppsjö ledarskapsteorier men enligt Yukl (2012) så är den minsta 

gemensamma nämnaren att ledarskapet på ett eller annat sätt är en påverkans-

process. Påverkansprocessen i sin tur förutsätter att ledaren har relationer, och 

roller, till andra aktörer – både inom och utanför den egna organisationen (Yukl, 

2012).  

 

Just relationer till andra aktörer anser Mintzberg (1973, refererad i Moqvist, 2005) 

vara en del av ledarskapets interpersonella roll. I Mintzbergs banbrytande teori om 

tio olika ledarskapsroller delas rollerna in i tre ”rollfamiljer”: interpersonella4 roller, 

informationsroller och beslutsroller (Ellström et al., 2016). Den interpersonella 

rollen avser enligt Mintzberg (1973, refererad i Ellström et al., 2016) just ledarens 

relationer med andra aktörer inom och utanför organisationen. I den 

interpersonella rollfamiljen ingår rollerna som galjonsfigur, ledare och 

förbindelselänk. Förbindelselänken syftar till att skapa relationer, samarbeta och 

kommunicera. (Ellström et al., 2016)  

 

Denna roll som förbindelselänk inkluderar inte enbart förmågan att synliggöra den 

egna verksamheten för resterande organisation eller för omvärlden, utan även att 

bedriva verksamheten så att den framstår effektiv och legitim i omvärldens ögon 

samt att agera kommunikationskanal (Ellström et al., 2016). En ytterligare aspekt 

                                                
4 Även kallat ”kontaktroller”. (Ellström et al, 2016) 

Ett ledarskap som genomsyras av att fungera som brygga mellan 

uppdragsgivare och arbetstagare, att agera gott föredöme, att 

arbeta med ständiga förbättringar samt att ha en hög grad av 

närvaro där kärnverksamheten utförs. 
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är att filtrera, sortera, förädla och förklara inkommande information i syfte att 

förhindra överbelastning av information till verksamheten och att koppla det 

dagliga arbetet till verksamhetens strategier och visioner (ibid.; Heide et al., 2012). 

Enligt Yukl (2012) är en god ledare den som säkerställer att medarbetare får till-

räcklig med information men även ger medarbetarna möjlighet att påverka 

verksamheten.  

 

Traditionellt har det inom den offentliga sektorn inte funnits stora möjligheter för 

varken ledare eller medarbetare att påverka verksamheten utan huvuduppgiften 

har snarare varit att passivt verkställa politiskt fattade beslut (Holmberg, 2003). 

Även om huvuduppgiften kvarstår så innebär ett större fokus på bland annat 

medarbetarskap att ledarna fått ett större ansvar och tolkningsföreträde att 

omvandla de politiska besluten till operativ verksamhet. Även det ökade kravet på 

kunskapsöverföring från myndigheter till beslutsfattare innebär att ledarens roll 

som förbindelselänk stärkts. (Statskontoret, 2015b) 

 

I en studie som utfördes bland poliser i Östergötland under 2014 framkom det ett 

upplevt behov av utökad vertikal kommunikation och förstärkt återkoppling 

”ovanifrån” (Wieslander, 2016). Enligt studien förekom det en förtroendeklyfta 

mellan de olika nivåerna i myndigheten, vilket resulterade i en försvårad 

kommunikation (ibid.). 
 

2.2.2 Att agera som ett föredöme 

”Chefen är en förebild som sätter exempel för alla chefer inom organisationen.” Chef 

(2013) 

 

Vid en summering av vad som genomsyrar ett gott ledarskap så placerade tidningen 

Chef (2013) ”förebild” som den första punkten i en lista av nio. Det är inte så 

märkligt. Forskningen verkar vara överens – ett gott föredöme är avgörande för 

förtroende från kollegor och medarbetare (se bl.a. Larsson et al., 2002; Ljungblom, 

2012; Runebjörk & Wendleby, 2013; Yukl, 2012). Gini (1998, refererad i Yukl, 2012) 

menar att det viktigaste i ett ledarskap inte är frågan om huruvida ledaren använder 

makt i sitt ledarskapsutövande – utan snarare hur klokt ledaren använder makten. 

I Ellström et al.:s (2016) beskrivning av vad som symboliserar ett Lean ledarskap, 

vilket denna studies definition av ett modernt ledarskap har tydliga paralleller till, 

lyfts bland annat ledarens roll som förebild och den kontinuerliga strävan efter att 

utvecklas som ledare.  

 

Vikten av att agera som ett gott föredöme poängteras i bland annat tre olika erkända 

ledarskapsteorier – transformativt, etiskt samt autentiskt ledarskap. På följande 

sida följer en kort beskrivning av respektive ledarskapsteori. 
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Det transformativa ledarskapet är sprunget ur en politisk kontext (Burns, 1978, 

refererad i Yukl, 2012) men passar i alla kontexter och i alla verksamheter enligt 

Bass (1996, 1997, refererad i Yukl, 2012). Det transformativa ledarskapet talar 

främst till medarbetarnas moraliska värderingar och till organisationens bästa – 

inte individens bästa5. Det är speciellt verksamt i förändringssituationer, som 

sociala reformer eller förändring av institutionella system, där det finns ett behov 

att motivera och inspirera. (Alvesson & Svenningsson, 2010; Ellström et al, 2016; 

Yukl, 2012) Det är enligt Wright, Moynihan, och Pandey (2012) även speciellt 

tillämpbart i offentlig sektor tack vare sitt fokus på moraliska och demokratiska 

värderingar, och den offentliga sektorns syfte att tjäna andra (d.v.s. medborgarna). 

En av grundprinciperna6 (Bass, 1985, refererad i Yukl, 2012) i det transformativa 

ledarskapet är ”idealiserad påverkan”7 vilket innebär att ledaren är en förbild 

genom att denne agerar med gott föredöme, ger prov på mod och engagemang, är 

transparent och konsekvent, samt sätter gruppens behov före sitt eget (Bass, 1999; 

Wright et al., 2012; Yukl, 2012).  

 

Det etiska ledarskapet är snarlikt det transformativa ledarskapet då det enligt Yukl 

(2012) förespråkar att föregå med gott exempel genom att uppvisa ett etiskt 

agerande i linje med värderingar. Gini (1998, refererad i Yukl, 2012) menar att det 

som symboliserar etiskt agerande är bl.a. rättvist agerande, ärlighet och upp-

riktighet, att hålla löften eller uppfylla åtaganden, samt att ta ansvar för sina misstag.  

 

Avslutningsvis handlar det autentiska ledarskapet om vikten av överenstämmelse 

mellan ledarens ord, handlingar och värderingar. I det autentiska ledarskapet lyfts 

vikten av stabilitet, konsekvens, ärlighet, rättvisa, ansvar, förtroendeskapande, 

öppenhet samt ärlig kommunikation. Ledare förstärker medarbetarnas engage-

mang genom att agera som en förebild genom ett autentiskt agerande. (Runebjörk 

& Wendleby, 2013; Yukl, 2012) Ledare utvecklar en gemensam värdegrund i 

organisationen (Ellström et al., 2016). Enligt Runebjörk och Wendleby (2013) är det 

autentiska ledarskapet speciellt av vikt i samband med förändring, exempelvis vid 

övergången från en traditionell organisation till en med systemsyn. 

 

 

 
 

                                                
5 Det transaktionella ledarskapet, som ofta beskrivs som en motpol till det transformativa ledarskapet, å sin sida 
syftar just till att tillfredsställa egenintresset. (Bass, 1999) 
6 De två övriga är ”individuell omtanke” och ”intellektuell stimulans”, även kallat ”inspirerande motivation”. 
(Yukl, 2012) 
7 En svensk studie, och modell, gjord av Försvarshögskolan har ”skandinaviserat” det transformativa 
ledarskapet och benämner det om ”utvecklande ledarskap”. I denna modell benämns ”idealiserad påverkan” 
som ”föredöme” och åsyftar att ledaren är konsekvent mellan ord och handling. Detta för att bättre passa de 
typer av verksamheter som förekommer i en skandinavisk kontext. Individuell omtanke och intellektuell 
stimulans/inspirerande motivation har även de fått nya epitet: värdegrund och ansvar. (Larsson et al., 2002; 
Ljungblom, 2012) 
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Tabell 2.3. Lista över återkommande begrepp kopplade till att agera som ett gott föredöme enligt de tre 

ledarskapsteorierna transformativt, etiskt och autentiskt ledarskap. Gemensamma uttryck utmärks av kursiv 

stil. 

 

Transformativt Etiskt Autentiskt 

Värderingar Värderingar Stabilitet 

Moral Rättvisa Konsekvens 

Org. eller gruppens behov Ärlighet Ärlighet 

Konsekvens Hålla löften Rättvisa 

Transparens Uppfylla åtaganden Ansvar 

 Erkänna misstag Öppenhet 

  Ärlig kommunikation 

  Värdegrund 

 

Sammanfattningsvis, som presenteras i tabell 2.3, så avser ett gott föredöme att: stå 

bakom sina och organisationens värderingar; agera konsekvent; vara transparent 

och ärlig; samt agera rättvist. Genom att agera som ett föredöme så vinner en ledare 

medarbetarnas tillit och respekt (Larsson et al., 2002; Ljungblom, 2012). Detta 

skapar i sin tur lojalitet, inger respekt och förtroende för ledaren och organisationen 

bland medarbetarna (Wright et al., 2012).  

 

Gillespie och Mann (2004) menar att tillit är speciellt avgörande i en organisation 

som präglas av komplexa och mångfasetterade uppgifter och där samarbete och 

ömsesidigt beroende är avgörande för verksamheten. Det beskriver väl den polisära 

kontexten. Tillit är enligt Stull (2009) särskilt viktigt i en militär eller paramilitär 

organisation, så som den polisiära.   

 

2.2.3 Att arbeta med ständiga förbättringar 

 

Alla verksamheter behöver ständigt bli bättre. Anledningen är mycket enkel: Världen 

omkring oss förändras, och ett ständigt pågående förbättringsarbete är bästa sättet 

att låta sin organisation hålla jämna steg med utvecklingen och fortsätta vara 

relevant för dem den finns till för. (Bergeå, 2015, s. 9) 

 

Den moderna offentliga sektorn med ett medföljande modernt ledarskap formas i 

en tid där förändringshastigheten är hög och där möjligheterna att förutsäga 

framtidens förutsättningar är begränsade (Ljungberg, 2000). För att möta kraven på 

modernare samhällsfunktioner är det enligt Ljungberg därför nödvändigt att den 

kortsiktiga resultatkulturen, som i mångt och mycket genomsyrar samhället och 

dess organisationer, ersätts med ett fokus på helhet och långsiktig överlevnad – 

vilket i sin tur bygger på oförtröttlig reflektion och ständigt förbättringsarbete 

(Liker, 2009).  

 

Ständigt förbättringsarbete, ”Kaizen”, är en japansk ledningsfilosofi, vilken bygger 

på en kontinuerlig strävan efter små och ständiga förbättringar som en naturlig del 

i vardagen.  Framgångsrikt Kaizen är därmed en arbetskultur som präglas av strävan 
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efter att ideligen finna och genomföra förbättringar. (Sörqvist, 2004) I samman-

hanget bör det poängteras att ett mått av lärande mellan stegen i förbättringsarbetet 

är av vikt. I anknytning till Kaizen så förekommer det japanska begreppet ”Hansei”, 

som enklast kan översättas till ”reflektion” och som anses vara en självklar del av 

förbättringsarbete (Liker 2009). Rother (2013), som i sin bok ”Toyota Kata” be-

skriver Toyotas filosofi om lärande ledarskap, betonar vikten av att inte utföra för 

många förbättringsaktiviteter på samma gång eller efter varandra utan att analysera 

resultatet i ett tidigt skede. Ett framgångsrikt förbättringsarbete förändrar en sak i 

taget för att grundligt förstå sambandet mellan orsak och verkan (ibid.).  

 

Förbättringsarbetet kräver därför en tydlig riktning, annars riskerar arbetet att 

baseras på kortsiktiga analyser eller enstaka händelser (Rother, 2013). Sörqvist 

(2004) menar att det är ledarskapet som aktivt måste visa vägen – riktningen – och 

skapa förutsättningar att driva förbättringar. Ständiga förbättringar fordrar således 

ett delaktigt och synligt ledarskap som bygger på kunskap, förståelse och vilja 

(ibid.).  

 

Hur kan då ständiga förbättringar bli en självklar del i det moderna ledarskapet? 

Enligt Statskontoret (2016:26, s. 134ff) förekommer bland annat nedanstående två 

områden vilka särskilt förtjänar att lyftas fram med anledning av deras betydelse för 

utvecklingen av ledarskapet inom offentlig sektor.  

 

• Nyckeln till framgång är inte att försöka beordra fram bättre resultat. 

Prestationerna beror till stor del på själva systemet i sig. Att ge order om bättre 

prestationer kan därför vara kontraproduktivt. Istället har de offentliga 

verksamheterna, och dess ledarskap, behov av att utveckla den kommunikativa 

förmågan för att nå framgång i bemötandet av medarbetarna.    

• En modern offentlig sektor ställer nya krav på ledarskapet – moderna ledare 

måste ha förmågan att samarbeta och bygga tillit såväl i den egna organisation 

som i det system den ingår i. Den offentliga sektorn bör med andra ord inte längre 

styras utifrån föreställningar om en hierarkisk och i detalj regelstyrd förvaltning. 

 

Wieslanders (2016) studie ”Den talande tystnaden” menar att de medverkande 

polisernas upplevelse av tystnadskultur, frånvaro av vertikal kommunikation och 

bristande återkoppling varken bidrar till en lärande organisation eller ett 

förbättringsarbete – vilket i förlängningen ger bristande utveckling av verksam-

heten. 

 

2.2.4 Att ha en hög grad av närvaro i kärnverksamheten 

Att utveckla ett aktivt värdegrundsarbete och den kommunikativa förmågan samt 

förmågan att samarbeta och bygga tillit, vilket är en del av tidigare beskrivna Kaizen, 

är alla delar i ett delaktigt och synligt ledarskap – ett närvarande ledarskap 

(Statskontoret, 2016:26; Sörqvist, 2004).  
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Engagerade medarbetare är det som gör den stora skillnaden, det vet alla, och chefer 

som lyckas skapa engagemang är därför grundläggande…, … cheferna uppmuntras 

därför att ha regelbundna möten med medarbetarna för att prata om deras 

engagemang och skapa strategier för att utveckla och förbättra arbetsplatsen. 

(Lundberg, 2016, s. 144) 

 

Enligt Granér och Knutsson (2000) är ett närvarande ledarskap en förutsättning för 

att ledarskapet ska få en realistisk utformning. Det är nödvändigt att ledarskapet 

förmår att se situationer utifrån medarbetarnas perspektiv - vare sig det handlar om 

grupper eller enskilda individer (Granér & Knutsson, 2000). Spjuth (2005, s. 7) 

framhåller vidare att den ”ledare som inte tar sig tid för dialog med sina medarbetare 

riskerar att prioritera fel uppgifter. Denna ledare är inte tillräckligt nära 

verksamheten för att känna till och förstå de verkliga behoven”.  

 

Kunskapen om den verksamhet som ledarskapet styr över kan också betraktas 

utifrån de japanska termerna Go to Gemba och Genchi Genbutsu som är centrala i det 

Lean-inspirerade ledarskapet. Förenklat kan Go to Gemba förklaras som ”den 

faktiska plats där ett värdehöjande arbete utförs”. Genchi Genbutsu har en liknande 

betydelse, men förklaras bäst genom beskrivningen att ”gå till platsen för att se den 

faktiska situationen för att förstå”. (Liker, 2009, s. 223 resp. s. 269). Dessa begrepp 

kan ses som delar av grunden i ett närvarande ledarskap - att själv gå och se med 

egna ögon för att verkligen förstå vad det handlar om (Liker, 2009). 

 

Genom att befinna sig i verksamheten får ledaren inte enbart vetskap om vad som 

sker ”på fältet”, men det ger även upphov till en ökad synlighet i verksamheten vilket 

i sin tur kan bidra till ett ökat förtroende (Ellström et al., 2016). En av slutsatserna i 

forskningsprojektet ”Hälsa och Framtid i kommun och landsting”, som studerat 

nivån av sjukfrånvaro i offentlig sektor, är att ett direkt – det vill säga ett synligt – 

ledarskap bidrar till en lägre sjukfrånvaro (Svartengren & Vingård, 2013). Det 

synliga ledarskapet tar sig former som direkta möten eller att vara ute i 

verksamheten (ibid.). Ett synligt ledarskap har även visat sig reducera stress och ge 

ökad effektivitet och motivation bland medarbetarna (Bäckström, 2009). 

 

Men ett närvarande ledarskap handlar också om att se sin personal – den 

verksamhet som fokuserar på medarbetarnas styrkor och matchar arbets-

uppgifterna mot de anställdas talanger är den verksamhet som oftast presterar bäst 

(Lundberg, 2016). Det handlar även om att vara lyhörd och lyssna till sina 

medarbetare genom att sätta sig in i medarbetarens perspektiv, situation och behov 

av information (Runebäck & Wendleby, 2013).  

 

Ett begrepp som knyter samman den forskningslitteratur som berör ett närvarande 

ledarskap men den litteratur som belyser övergången till ett modernt ledarskap och 

dess innebörd är medarbetarskap (Statskontoret, 2015b). Statskontoret (2015b, s. 

109) beskriver utvecklingen av medarbetarskap på följande sätt: 
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Det pågår samtidigt en kvalificeringsprocess inom alla organisationer i arbetslivet. 

Alla medarbetare blir alltmer välutbildade, kunniga, kvalificerade och specialiserade 

varvid organisationens beroende av enskilda medarbetare ökar. Det är, naturligtvis, 

ingen tillfällighet att termen ”följare” blir obsolet i ledarskapslitteraturen och ersätts 

av termen ”medarbetare. 

 

Hällstén och Tengblad (2006, refererad i Ellström et al., 2016) påpekar vikten av att 

förstå medarbetarskap och ledarskap som ett samspel. För att ett sådant samspel 

ska fungera krävs att ledaren förstår sin personal och sin verksamhet, såväl 

proaktivt som reaktivt (Lundberg, 2016; Spjuth, 2009). Att förstå sin verksamhet 

genom ett närvarande ledarskap handlar om att förfoga över tillräckligt med 

kunskap och fakta om verksamheten för att kunna fatta rätt beslut om förbättrings-

åtgärder (Liker, 2009). Statskontoret (2015b) framhåller att betoningen på 

medarbetarskap i det moderna ledarskapet ställer krav på ledarskapet – utnyttja 

medarbetares förmågor, aktivt lyssna till medarbetare samt bjuda in medarbetarna 

att delta i ledningen av verksamheten.  

 

2.3 Framgångsfaktorer och utmaningar 

Några grundläggande framgångsfaktorer för såväl ledarskapsutövande som 

ledarskapsutveckling i offentlig sektor är adekvat med tid, en god förståelse för 

uppdraget, administrativa och ekonomiska stödfunktioner samt etablerade rutiner, 

processer och verktyg (Statskontoret, 2016:20). Rätt genomförda ledningsverktyg, 

bland annat, kan bidra till att identifiera underliggande problem, ta tillvara idéer och 

planera för genomförande av lösningar (Klefsjö, Eliasson, Kennerfalk, Lundbäck & 

Sandström, 1999).  

 

Men övergången till en modern offentlig sektor, där ständiga förbättringar och ett 

närvarande såväl som föredömligt ledarskap ska utgöra ledstjärnor genom 

tillitsbaserad styrning, står inför utmaningar. Moderniseringen av offentlig sektor 

sker i ljuset av en historiskt djupt rotad tradition där kontroll och styrning snarare 

varit ledord än samarbete och förtroende. (Ljungberg, 2000)  

 

Polismyndigheten utgör enligt Friberg (2016) inget undantag – utmaningarna ovan 

gäller också i denna verksamhet. Två områden är att betrakta som särskilt stora 

utmaningar i den polisiära kontexten; för det första är majoriteten av alla befintliga 

chefer inom polismyndigheten fostrade i ett hierarkiskt och auktoritärt sätt att leda 

och har därmed en omfattande resa att göra i sitt ledarskap. För det andra utövas 

huvuddelen av polisens arbete i en händelsestyrd verksamhet där myndighets-

utövningen sker under straffansvar. Hierarkin i detta arbete är tydlig – vem som 

ansvarar för vad, vem som är förman och vem som har chefsansvar. Således är det 

en stor utmaning att i den polisiära kontexten gå från ett författningsstyrt 

hierarkiskt och auktoritärt system till ett modernt ledarskap som bygger på tillit och 

principen ”nerifrån och upp”. (Friberg, 2016) 
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Men, den polisära kontexten medför inte enbart utmaningar i övergången till ett 

modernt ledarskap. Maria Johansson, Chef HR- och Chefsstöd vid Polisen, reflekterar 

kring den polisära naturen; att vilja göra väl och att oftast besitta ett såväl stort 

människointresse som en exceptionell dedikation till uppdraget, kan bidra till en 

högre genomförandegrad av övergången till modernt ledarskap. Johansson får stöd 

i sin reflektion över den polisära naturen av Gundhus (2017) som menar att poliser 

drivs bland annat av uppdraget i sig, värdegrunder och engagemang. Dessa faktorer 

ger, enligt Johansson (2017), kraft att ta sig an utmaningen med övergången till ett 

modernt ledarskap. Johansson får stöd i forskningen (t.ex. Ellström et al., 2016) som 

menar att ett gott ledarskap i grunden handlar om ett uttalat människointresse. 

Enligt Klenke (2007) behöver goda ledare hög moral, mod och integritet – vilka är 

förutsättningar i den polisiära miljön. 

 

2.3.1 Organisationskultur 

I kölvattnet av bland annat den japanska industrins stora framgångar började det 

allmänna forskningsintresset för organisationskulturer och dess betydelse växa sig 

allt starkare under 1980-talet (Stenmark, 2005). Forskningen på området har 

genom åren fått ett stort genomslag, vilket har resulterat i en mängd olika 

vetenskapliga discipliner och forskningsorienteringar.8 I sin tur har detta resulterat 

i att begreppet organisationskultur i litteraturen förekommer med bred variation – 

en allmänt godtagen innebörd och definition av organisationskultur som fenomen 

saknas således. (Alvesson, 2015) Istället är organisationskultur som begrepp enligt 

Alvesson förenat med stor definitionsvariation, beroende på sammanhang, även om 

det generaliserat kan sägas handla om ”de föreställningar, innebörder och 

värderingar som är gemensamma för ett kollektiv” (Alvesson, 2015, s. 201).  

 

Organisationskultur går därtill att betrakta ur en mängd olika perspektiv. Begreppet 

kan exempelvis belysas genom fokus på innehåll – däribland kulturella och 

symboliska företeelser. (Frost et al., 1985:17, refererad i Alvesson 2015, s. 11): 

 

Att tala om organisationskultur tycks vara detsamma som att tala om hur viktigt det 

är för människor med symbolik – med ritualer, myter, berättelser och legender – och 

om hur man skall tolka händelser, idéer och erfarenheter som påverkas och formas av 

de grupper de ingår i. 

 

Ett annat sätt är att lyfta fram organisationskulturens olika former, dvs språk – 

språkbruk, slogans och historier, handlingar – vardagshandlingar och ritualer, samt 

materialitet – utrustning, lokalisering m.m. Ett tredje är att betrakta organisations-

                                                
8 ”Det kanske mest framträdande draget vid den här variationsrikedomen är de filosofiska och metateoretiska 
antaganden som styr hur man utför studier i organisationskultur. Den viktigaste distinktionen är den mellan en 
objektivistisk-funktionalistisk syn på den sociala verkligheten och en tolkande syn (Burell och Morgan, 1979; 
Smircich, 1983a). Det finns mycket olika åsikter om huruvida ”kultur” refererar till verkliga, objektiva fenomen 
i den fysiska verkligheten eller i stället är ett ramverk som hjälper oss att tänka på vissa sociala aspekter av den 
sociala verkligheten. Dessa olika synsätt resulterar i mycket olika kulturföreställningar som endast i begränsad 
omfattning kommer till uttryck i den formella definitionen.” (Alvesson, 2015, s. 10) 
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kultur med ledarskapets utformning och betydelse som utgångspunkt. Sett ur detta 

perspektiv är ledarskapet betydelsefullt eftersom det såväl påverkar som påverkas 

av rådande organisationskultur. (Alvesson & Sveningsson, 2012)   

 

Martin (1992, refererad i Stenmark, 2005) beskriver tre perspektiv av 

organisationskultur; integration, differentation och fragmentation. Det första 

beskriver en enhetlig, homogen, kultur där medlemmarna delar gemensamma 

antaganden och värderingar vilket bidrar till exempelvis positiva effekter på med-

arbetarnas motivation; det andra perspektivet öppnar upp för olika subkulturer, 

parallella kulturer, i en organisation; och slutligen avser det tredje motstridiga och 

ständigt föränderliga subkulturer (Alvesson, 2015; Martin, 1992, refererad i 

Stenmark, 2005), Stenmark (2005) menar dock att eftersom kulturer påverkas av 

människor och människors sätt att se på samhället och omgivningen så är ingen 

kultur exakt och statisk över tid – kulturen är i ständig förändring. Schein (2010) 

menar därtill att subkulturer bildas så snart en grupp individer skapar sin egen 

historia och formar egna antaganden. Subkulturer bildas också vid organisatoriska 

förändringar (Schein, 2010). 

 

Kotter (2012) menar att en bestående förändring av rådande organisationskultur 

kräver att man kan visa att det ”nya” är bättre än det ”gamla”, det vill säga att man 

tydligt pekar på åstadkomna förbättringar, och att man lyckas vänja sig av med 

invanda beteenden och ageranden. Beteendeförändring sker enligt Kotter genom att 

man bland annat skapar medvetenhet genom att bygga strukturer där det är lätt att 

göra rätt och svårt att göra fel. Battilana, Gilmartin, Sengul, Pache och Alexander 

(2010) tillägger vikten av att kommunicera behovet av förändring – medarbetare 

måste förstå varför en förändring är nödvändig.  

 

Den rådande organisationskulturen inom Polisen är stark (Stenmark, 2005). I 

rapporten ”Hinder för ett effektivare resursutnyttjande” (Riksrevisionsverket, 

1996a, s. 86f) konstateras att ”Inom Polisen råder en organisationskultur som känne-

tecknas av stark lojalitet, solidaritet och sammanhållning i gruppen. Solidariteten och 

sammanhållningen är viktigt och helt avgörande när besvärliga operativa insatser 

skall genomföras.” Vidare menar Knutsson och Granér (2001, s. 74f) att polis-

kulturen går att belysa med hjälp av följande sammanställning: 

 

• Organisationen är hierarkisk med revirtänkande. 

• Rutiner och ritualer är betydelsefulla liksom oskrivna regler. Man håller hårt på 

åldersordningen och ”gammal vet bäst”. 

• Man har en hög grad av sammanhållning utåt och odlar föreställningar om de 

stora skillnaderna mellan polis och andra.  

• I de inbördes relationerna är bilden mer dubbel. Å ena sidan kännetecknas 

poliskulturen av kamratskap och kollegialitet. Å andra sidan färgas relationerna 

också av avund och konkurrens. 



 
 

- 18 - | 60 

• Jargongen är ”rå, men hjärtlig”. Grova skämt är vanliga liksom ”practical jokes”. 

• Attityderna präglas bland annat av nyfikenhet, konservatism, punktlighet, snålhet, 

fördomsfullhet, misstänksamhet och ett behov av att ständigt ha ”koll på läget”. 

• Negativ feedback är vanligt, positiva reaktioner är däremot sparsamma. Det finns 

dessutom en svårighet att tåla kritik.  

 

Sammanställningen får stöd av Crank (2014, refererad i Haake, Lindberg & 

Rantatalo, 2015) som också beskriver polisens organisationskultur i form av 

normer och värderingar som stärker ”vi” och ”de”-känslan. Även Haarr (2005), 

Loftus (2010) samt McCarthy (2013), som refereras i Haake (2017), instämmer, 

med tilläggen maskulinitet, konservatism och förändringsmotstånd. De lyfter även 

”tystnadskulturen” gentemot överordnade, offentlighet och media. 

 

Enligt Stenmark (2005) är polisens organisationskultur, genom samhällets ständiga 

påverkan och politiska reformer, visserligen föränderlig över tid – men Stenmark 

poängterar samtidigt att polisens organisationskultur till sin karaktär är såväl stabil 

som bevarande. Både ledare och anställda inom Polisen bidrar, enligt Stenmark, till 

detta bevarande, bland annat genom att i ömsesidig och ständig interaktion befästa 

sina inbördes traditionella roller, såväl som kulturbärare som kulturskapare. 

Ledarskapets utformning och betydelse för organisationskulturen, såväl som det 

omvända, är enligt Yukl (2012) essentiella områden vid analys av det moderna 

ledarskapets framgångsfaktorer och utmaningar.  

 

2.3.2 Ledningsstöd 

Holmberg (2003) argumenterar för att även om det finns dåligt ledarskap i alla typer 

av verksamheter så förefaller det sig som om ledarskapet har varit särskilt 

bristfälligt i den offentliga sektorn. Då ledare i offentlig sektor präglas dels av 

multipla krav från beslutsfattare, medarbetare och medborgare, dels av varierande 

tillgång till resurser, menar Berntson, Wallin och Härenstam (2012) att en viktig 

förutsättning för (god hälsa och) arbetsprestation är administrativt stöd och tydlig 

struktur. En stor studie med medverkan av över 700 svenska poliser slår fast att 

sociala stödstrukturer på arbetsplatsen är nödvändiga för att exempelvis minimera 

risken för och effekten av stress (Hansson, Hurtig, Lauritz & Padyab, 2016). Studien 

visar på att möjligheten till kommunikation och förtroendeingivande dialog är 

viktiga stressminimerande komponenter (Hansson et al., 2016) En uppenbar 

konsekvens av avsaknaden av dessa stödjande strukturer är ett bristande ledarskap 

(Berntson et al., 2012). 

 

Men, de senaste årens reformer inom offentlig sektor, den ökade konkurrensen och 

generella samhällsförändringar har medfört ett ökat fokus på och mer resurser till 

ledarskapsutbildningar, rekryteringsinsatser och stödmekanismer. Ledarskapet 

handlar mer och mer om att hantera det osäkra än att kontrollera och styra 

(Holmberg, 2003). Detta medför att karaktären på stödmekanismer har gått från att 
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till största del handla om administrativt stöd till att även inkludera stöd för 

ledarskapsutövande och -utvecklande (Ellström et al., 2016; Holmberg, 2003).  

 

Stöd för ledarskapsutvecklingen inom offentlig sektor har dock i stor utsträckning 

kommit från externa aktörer. Enligt Statskontorets (2016:20) rapport ”Utvecklat 

medarbetarskap och ledarskap i staten” finns det ett flertal externa aktörer som 

erbjuder stöd till ledarskapsutveckling på myndighetsnivå. En överblick är dock 

svår eftersom ansvaret ligger på respektive myndighet. Det verkar således inte 

finnas en brist på externa kurser, informella och formella nätverk, samt program för 

ledarskapsutveckling. (Statskontoret, 2016:20) Statskontoret anser vidare att 

statliga myndigheter har både ansvar och ofta goda förutsättningar för att utveckla 

ledarskapet och rekommenderar således att myndigheter utvecklar interna ända-

målsenliga system för att stödja chefer i sitt ledarskap, speciellt fokus bör ligga på 

att minska den administrativa bördan i syfte att frigöra tid för ledarskapsutövande 

och ledarskapsutveckling. 

 

Ledare förlitar sig ofta på informell kollegial rådgivning inom sin egen eller från 

andra myndigheter (Hjalmarson, Norman & Trydegård 2004; Statskontoret, 

2016:20). Även Lind Nilsson (2003) menar att ett av de främsta stöden är informella 

samtal med bollplank eller rådgivare. I en omfattande studie om chefskapets 

förutsättningar och konsekvenser sammanfattar Härenstan och Österbo (2014) att 

det största stödet kommer, förutom från privatlivet, från kollegor och medarbetare. 

Statskontoret (2016:20) instämmer och menar att deras chefsbaserade fokus-

grupper lyfter främst möjligheten att samtala och utbyta erfarenheter med andra 

chefer. Thornhill och Sunders (1998) poängterar dock att det hellre bör finnas en 

central rådgivare (vid en HR-funktion eller i ledningsgruppen) som ger strukturerad 

vägledning, detta för att undvika godtycklig rådgivning från ledare gentemot andra 

ledare och underställda.  

 

Härenstan och Österbo (2014) listar vidare avsaknad av tid, otillräckliga personal-

resurser, bristfälliga tekniska lösningar samt samordningsproblem i förhållande till 

andra organisationer eller avdelningar inom samma organisation som utmaningar 

vad beträffar förutsättningar för utövande av ledarskap. 

 

Litteraturen (bl.a. Härenstam & Österbo, 2014) verkar särskilja på två olika 

övergripande former av ledningsstöd – dels det hårda stöd som krävs för att en 

ledare ska kunna utföra de uppgifter som kommer med uppdraget som ledare, dels 

det mjuka stöd som krävs för att ledaren ska kunna utöva och utveckla ledarskapet 

i sig. Till det första hör, förutom tekniska och administrativa system, även mallar, 

riktlinjer och verktyg, och till det senare räknas bl.a. diskussionsstöd, mentorskap 

och nätverk. Denna studie har valt att diskutera den senare formen av ledningsstöd 

och dess betydelse på ledarskapsutveckling. Detta främst med tanke på att 
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ledningsstödet är sett i sin helhet som en av flera möjliga framgångsfaktorer för att 

praktisera ett modernt ledarskap.  

 

I samband med sjösättningen av omorganisationen av Polismyndigheten ifrågasatte 

en debattartikel i Polistidningen (2015) avsaknaden av biträdande chefer och det då 

något otydligt formulerade ”chefsstödet” som skulle införas. Chefsstödet som avses 

handlar i första hand om administrativ avlastning. Artikelförfattarna varnade för 

risken att detta chefsstöd får en otydlig roll beträffande ansvarsområde och 

beslutsmandat och menade att detta var beklagligt avkall på nödvändig stöd-

mekanism i myndigheten. Kvalificerade ersättare och bollplank för ledningsfrågor 

är enligt insändarskribenterna (Polistidningen, 2015) en nödvändighet i den nya 

myndigheten. 

 

Nästan två år senare ter det sig, enligt Polisförbundet (2017), som om utmaningen 

med stödmekanismer kvarstår. Polisförbundet efterlyser en nationell satsning som 

bör fokusera på bland annat att utveckla chefsstödet och förutsättningar för att 

bedriva ett professionellt ledarskap. Med förutsättningar avses dels administrativt 

stöd men även kompetensutveckling, tillgång till formella nätverk och adekvat med 

tid för att på daglig basis arbeta nära medarbetarna. Enligt Statskontorets (2016:22) 

delrapport om genomförandearbetet upplevde regionpolischeferna, med stort 

ansvar under omorganisationen, att de var ensamma utan hjälp i form av kollegor 

eller stödverktyg. Cheferna upplevde, enligt en refererad enkät, att de saknade tid 

(då administration tog tid från ledarskapsknutna uppgifter) och förutsättningar för 

att utöva ledarskap, motivera lägre chefer eller förklara förändringsarbetet i den 

nya organisationen. (Statskontoret 2016:22) 

 

Myndigheten beskriver själv, enligt Johansson (2017), att med tanke på omorganisa-

tionen och tillsättningen av det stora antalet nya chefer så har ledningsstödet under 

2015–2016 främst fokuserat på själva bemanningen och att få organisations-

strukturer på plats samt på arbetet med att få nya chefer bekväma och trygga i sina 

(nya) roller. Chefsstödet har enligt Johansson således hittills haft ett individanpassat 

fokus. Nu börjar emellertid organisationen stabilisera sig och det finns större 

möjligheter att satsa på grupputveckling i stället för på individuella chefer 

(Johansson, 2017). Johansson menar att det finns en tydlig ”viljeinriktning” och en 

ökad trend av chefer som vill ta tag i det moderna ledarskapet.  

 

Tillgängligt ledningsstöd för strategiska chefer inom Polismyndigheten kan, enligt 

Johansson (2017) löst delas upp i fyra kategorier; i) Det stöd som rör arbetsmiljö-

relaterade frågor, ii) Chef och Ledarskap, iii) Chef och Grupp, samt iv) Utbildning. På 

följande sidor följer en översiktlig beskrivning av varje område (Johansson, 2017): 
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Ledningsstöd för arbetsmiljöfrågor 

Berör främst kontakt och dialog med företagshälsovården. Detta kan exempelvis 

röra frågor runt krisstöd. 

 

Chef och Ledarskap 

Arbetet med chefsmöten är ett medvetet verktyg för strategisk påverkan. Mötena 

arrangeras nationellt men sker på nationell och regional nivå samt polisområdesvis. 

Chefsmötenas syfte är att visa riktning för det moderna ledarskapet och att 

tillhandahålla goda exempel på hur man jobbar med t.ex. delaktighet, motivation, 

och medarbetadrivet utvecklingsarbete. Chefsmötena är en del av pilotprojektet 

”Reflektion i vardagen”9. Från och med våren 2016 prioriteras inte längre de 

nationella chefsmötena – fokus ligger nu på varje region och behovet av att möta 

gruppcheferna i respektive region.  

 

Dialoggrupper är ett verktyg som används främst på sektionschefsnivå och ingår 

även det i pilotprojektet ”Reflektion i Vardagen”. Dialoggrupperna, som finns 

tillgängliga ”inom och utom staten” samt internt, syftar till hjälp till självhjälp. 

Deltagarna delar med sig att ett specifikt ”case” och hjälps sedan åt att hitta 

lösningar. Interna dialoggrupper har enligt Johansson (2017) testats framgångsrikt. 

Möjligheten att träffa kollegor från andra statliga verksamheter har dock funnits 

sedan flera år.  

 

Erbjudandet om mentorer sker i samarbete med statens mentorprogram. För 

närvarande finns enligt Johansson (2017) en stor efterfrågan och således ett behov 

för att utbilda fler mentorer. Behovet för mentorer anses vara sprunget ur 

omorganisationen och tillhörande förändringar. Mentorprogrammet består främst 

av interna mentorer men även från övriga staten och finns tillgängligt för alla på 

chefsnivå.  

 

Chef och grupp 

Ledningsgruppsutveckling och grupputveckling är lika som chefsmötena medvetna 

och strategiska verktyg och erbjuds antingen med hjälp av interna resurser som t.ex. 

HR-direkt10, företagshälsovården eller genom upphandlade leverantörer – 

                                                
9 Ett primärt fokusområde är ”Motivation och delaktighet”. I detta område ingår exempelvis pilotprojektet 
”Reflektioner i vardagen”, vilket grundar sig i rekommendation från genomförandekommittén, där 1 500 
medarbetare medverkat. Dessa medarbetare representerar en obruten kedja i myndigheten, dvs medarbetare 
från alla nivåer i myndigheten. Projektets syfte är att belysa goda exempel och att inspirera till ett fortsatt arbete. 
Projektet som berört förflyttningen från kontroll till tillit, det moderna ledarskapet och medarbetadrivet 
utvecklingsarbete kommer nu att utvärderas. (Johansson, 2017) 
10 En enhet inom Polismyndighetens gemensamma HR. Enheten är tillgängligt för såväl chefer som medarbetare 
och arbetar operativt inom samtliga HR-områden. Enheten ska möjliggöra för chefer och medarbetare att få 
tillgänglighet till svar på myndighetsgemensamma HR-frågor. (Polissamordningen, 2014) Johansson (2017) 
vittnar om en förhållandevis låg efterfrågan ännu men hon tror att behovet kommer att växa. Beror troligen på 
att man nu är trygg med ett personligt stöd bredvid dig, det är en förändringsresa att gå mot den typ av 
organisation med stödet i en annan form. 
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exempelvis Kammarkollegiets Managementtjänster. Johansson (2017) ser ett ökat 

intresse från polisområdescheferna till ledningsgruppsutveckling. 

 

Utbildning 

Utbildning och kurser utgörs av Polisens chefsförsörjningsprogram och chefs-

program. Fokus ligger för närvarande på det stora antalet nya direkta chefer som 

har ett stort behov av att bli trygga i sin (nya) chefsroll och i sin arbetsgivarroll. 

Tidigare fokuserade utbildningarna på strategiska och indirekta chefer men många 

av dessa har redan gått olika chefsutbildningar och/eller har haft ett antal olika 

roller inom myndigheten redan.  

 

2.3.3 Integrationen av kontroll och tillit 

Vid 1900-talets början utgjorde tjänstesektorn blygsamma 3 % av sysselsättningen 

i Sverige. Ett drygt århundrande senare så står tjänstesektorn för sjuttio procent av 

sysselsättningen. (Bergman & Klefsjö, 2012) Vi har fått ett tydligt tjänstesamhälle. 

Ett tjänstesamhälle som numer innefattar både privat och offentlig sektor. 

 

Men, vi har inte enbart genomgått ett paradigmskifte vad gäller en omställning från 

i huvudsak ett produktionsbaserat till ett tjänstefokuserat samhälle, vi har även på 

senare år upplevt en förändring från ett vertikalt och funktionsfokuserat till ett 

horisontellt och processbaserat organisationsperspektiv. Ljungberg och Larsson 

(2012) menar att en funktionsorienterad verksamhet styrs, mäts och utvecklas 

lodrätt där funktionerna ofta utvecklas parallellt eller till och med isolerat. Detta 

vertikala synsätt är dock enligt Ljungberg och Larsson irrelevant för verksamhetens 

kunder som efterfrågar en välfungerande helhet – en sammanhängande process – 

från identifierat till tillfredsställt behov. I sammanhanget offentlig sektor är 

medborgarna kunder och mötet med offentlig sektor får, enligt Casula Vifell och 

Ivarsson Westerberg (2013), ses som en naturlig, och väsentlig del av, 

medborgarnas vardag. Kundernas behovstillfredsställelse påverkar med andra ord 

deras förtroende för offentlig sektor (ibid.). 

 

I den offentliga sektorn har den traditionstyngda verksamheten – genom politiska 

beslut, omfattande reformer och påverkan av samhällsförändringar – så sakteliga 

ersatts av en verksamhet som ska vägledas av innovation, valfrihet, effektivitet och 

med medborgaren i fokus (Casula Vifell & Ivarsson Westerberg, 2013). Casula Vifell 

och Ivarsson Westerberg hävdar att denna förändring av verksamheten i sin tur 

direkt har påverkat ledarskapets karaktär från styrning och kontroll till det mer 

omfångsrika ”management”. I det offentliga ledarskapet har exempelvis frågor 

rörande strategiutveckling, marknadsföring och kvalitet tillkommit (Adolfsson & 

Solli, 2009). Ellström et al. (2016) lyfter frågan hur kontrollen ska upprätthållas 

samtidigt som decentraliseringen och medarbetarnas handlingsutrymme ökar. 

Persson och Westrup (2014) menar att denna förändring innebär helt nya ut-

maningar för ledarskapet. Förutsättningar för att bygga in ett gränsöverskridande 
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ledarskap i en vertikal struktur kräver bland annat tid, realistiska förväntningar på 

resultatet, professionell trygghet och mognad, samt tillit (Persson & Westrup, 2014). 

Som en del i regeringens uppdrag till Statskontoret över att studera statens styrning 

av statlig respektive kommunal verksamhet har Statskontoret i november 2016 

överlämnat rapporten ”Utvecklad styrning – om sammanhållning och tillit i för-

valtningen” (Statskontoret, 2016:26)11. Rapporten poängterar bl.a. vikten av tydliga 

uppgifter i balans med handlingsutrymme för att stöda utveckling och utförande av 

verksamheten och att tilliten genomsyrar hela den vertikala beslutskedjan – från 

regering till myndighet, från ledning till medarbetare. Det kan dras paralleller till 

Innovationsrådets slutbetänkande ”Att tänka nytt för att göra nytta” som 

rekommenderar en förskjutning av kontroll till möjliggörande, motivation och 

lärande (SOU 2013:40). Statskontoret (2016:26) hävdar att det går att kombinera 

tillit och kontroll under förutsättning att kontrollen upplevs som meningsfull och 

motiverande, men det kräver att de som ska kontrolleras i större utsträckning 

involveras i utveckling av kontrollmekanismer och -system. En av slutsatserna i 

Statskontorets rapport är ledarskapets betydelse12 för medarbetarnas upplevelse 

av tillit. Ytterligare faktorer som påverkar tilliten är närhet och dialog 

(Statskontoret, 2016:26). 

 

Ljungberg och Larsson (2012) menar att organisationsformen måste spegla den 

kontext verksamheten befinner sig i, annars avtar dess relevans. Men Ljungberg och 

Larsson lyfter också att ett visst vertikalt perspektiv i form av exempelvis 

beslutsordning alltid kommer att existera. Det gäller således att hitta en fungerande 

samexistens mellan hierarkisk beslutsstruktur och gränsöverskridande verk-

samhetsflöde (Ljungberg & Larsson, 2012). Ljungberg och Larsson hävdar till och 

med att en funktionsorienterad organisationsform kan vara mest lämpad för 

organisationer med stora krav på säkerhet och kontroll, exempelvis inom försvaret. 

Rolandsson och Oudhus (2009) kompletterar med att funktionsorienteringen ger en 

tydlig ”befälsordning”, vilket skapar trygghet och förutsägbarhet.  

 

Komplexitet uppkommer dock då verksamhetsformen i sig kräver en tydlig besluts-

struktur men organisationen genomgår en förändring som innebär anpassning till 

reformer och samhällsförändringar – som i fallet med den nya Polismyndigheten. 

Den nya Polismyndigheten ska genomsyras av en tydlig enhetlig styrning med 

tillhörande ansvarskedja samtidigt som den lokala anpassningsförmågan ska 

utvecklas (Polissamordningen, 2015; Statskontoret 2016:22)13. Gemensamma 

centraliserade stödfunktioner, i form av bl.a. kommunikation och HR, löper nu som 

vertikala silos genom hela myndigheten men resterande verksamhet har ett lokalt 

                                                
11 Regeringen hävdar att tillitsbaserad styrning är ett medel för att höja kvaliteten och effektiviteten i offentlig 
sektor. (Statskontoret, 2016:26) 
12 Med avseende på bl.a. kompetens, integritet, stöd till medarbetare. (Statskontoret, 2016:26) 
13 Ledord som återkommer i beskrivningen av den nya styrmodellen är ”helhet”, ”nerifrån-perspektiv” och 
”medarbetardriven utveckling” men information om exempelvis organisationen ska byggas underifrån framgår 
inte närmare. (Statskontoret, 2016:22)  
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och medborgarbaserat fokus, en s.k. ”matrisorganisation”. (Statskontoret, 2016:22). 

Detta kan dock, enligt Statskontoret, medföra dels en konflikterande fokusering 

både på centralisering och decentralisering, dels en krock mellan enhetlig styrning 

och den enskilde polisens författningsförsäkrade autonomi i sitt operativa arbete. 

Björk (2016) instämmer och varnar för att konflikten mellan det lokala och det 

hierarkiska kan frånkoppla ledning och medarbetare ytterligare. Innovationsrådet 

(SOU 2013:40) drar slutsatsen att det måste finnas ett visst mått att handlingsfrihet 

inom en myndighet med ambitionen att vara innovativ och att utgå från kundbehov 

och medarbetarfokus. Detta kräver dock ett ledarskap med förmåga att initiera 

innovationsprocesser, samarbeta och bygga tillit (ibid.). 
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3 Metod 
 

Kapitlet inleds med författarnas förförståelse för studieobjektet och en beskrivning av det 

vetenskapliga förhållningssättet. Därefter redovisas den vetenskapliga ansatsen, samt 

undersöknings- och datainsamlingsmetoder. Följande avsnitt redogör för genomförande och 

bearbetning av studien och dess datainsamlingsmetoder – semistandardiserade intervjuer och en 

kompletterande enkätundersökning. Slutligen resonerar författarna runt studiens validitet och 

reliabilitet samt de etiska aspekter som löpande har beaktats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bild 3.1. Översikt av studiens metodval. 

 

3.1 Författarnas förförståelse för studiens syfte och valt studieobjekt 

En av författarna är verksam inom Polismyndigheten, dock inte på aktuell undersökt 

nivå. Detta medförde en god förståelse för framgångsfaktorer och utmaningar för ett 

modernt ledarskap – sett ur ett medarbetarperspektiv. Den andra författaren har 

både erfarenhet av och kunskap om att arbeta i offentlig sektor och den komplexitet 

det medför. Författarna anser att den goda förförståelsen för den polisära kontexten 

är ett värdefullt verktyg i tolkning och förståelse av studieobjektet (Patel & 

Davidson, 2011).  

 

3.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

Denna studie har ett hermeneutiskt förhållningssätt då den tar avstamp i observa-

tion – tolkning – av valt studieobjekt (Patel & Davidson, 2011). Hermeneutiken står 

enligt Patel och Davidson för kvalitativ förståelse och tolkning till skillnad mot 

positivismen som eftersträvar att förklara företeelser. Olsson och Sörensen (2011) 
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menar att förutom tolkning så är också förförståelse och mening centralt i 

hermeneutiken. Avsikten är enligt Olsson och Sörensen att fånga upplevelser och 

tolka sammanhang. Syftet med denna studie är att undersöka studieobjektet och 

genom tolkning av undersökningsmetodens resultat få en större förståelse genom 

att finna svar – sammanhang – på formulerade forskningsfrågor. Frågor som 

studeras är framgångsfaktorer och utmaningar för övergången till ett modernt 

ledarskap. 

 

Den hermeneutiska forskaren har en viss subjektivitet, egen förförståelse, för 

forskningsobjektet men denna förförståelse ses enligt Patel och Davidson (2011) 

snarare som en tillgång än ett hinder. Även Olson och Sörensen (2011) lyfter, som 

ovan nämnt, förförståelsens vikt i den hermeneutiska forskningen. Förförståelsen, i 

form av bland annat tankar, intryck och känslor, underlättar helhetsperspektivet 

och ger en större fullständig förståelse för det studerade objektet (Patel & 

Davidsson, 2011). Författarna menar att deras direkta förförståelse för studie-

objektet ger, i enlighet med Patel och Davidson, dem en större möjlighet till helhets-

förståelse. Se kapitel 3.1. för vidare diskussion om författarnas förförståelse för 

forskningsobjektet. 

 

3.3 Vetenskaplig ansats 

Denna studie relaterar teori och empiri enligt en abduktiv ansats, vilket innebär en 

kombination av induktiv och deduktiv ansats. Den induktiva ansatsen drar vissa 

slutsatser – hypoteser eller antaganden – baserat på empiri medan den deduktiva 

ansatsen gör tvärtom; hypoteser prövas empiriskt (Olsson & Sörensen, 2011; Patel 

& Davidson, 2011). Backman (2016) beskriver den induktiva ansatsen som 

hypotesgenererande och således den deduktiva som hypotesprövande.  

 

Den abduktiva ansatsen kännetecknas av att först innehålla ett i) induktivt steg; 

forskarna formulerar ett hypotetiskt mönster – ett preliminärt antagande. Detta 

mönster, eller hypotes, testas sedan vidare och antagandet utvecklas. Ansatsen 

övergår då till att bli ii) deduktiv. (Patel & Davidson, 2011) Denna studie får anses 

innehålla både en induktiv och en deduktiv ansats då i) teorin ligger till grund för 

vissa antaganden som exempelvis den av författarna utvecklade definitionen av 

modernt ledarskap. Därefter ii) ökas kunskapen om företeelserna genom intervjuer 

och en kompletterande enkätundersökning. Således används både teori och empiri 

för att söka besvara studiens syfte. I enlighet med Olsson och Sörensens (2011, s. 

48) beskrivning av en abduktiv ansats: ”Abduktion har i stället sin grund i dialogen 

mellan det teoretiska perspektivet och resultatet av informanternas förståelse av det 

aktuella läget.” anser författarna att studien är en växelverkan mellan teori och 

empiri. 
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3.4 Undersökningsmetod  

Då studien är av en undersökande karaktär, med syfte att bidra med kunskap om ett 

specifikt fenomen i en avgränsad kontext valde författarna att närma sig 

studieobjektet genom en explorativ fallstudie (Backman, 2016; Creswell, 2014; 

Patel & Davidson, 2011; Yin, 2012). En explorativ fallstudie är enligt litteraturen 

(bl.a. Backman, 2016; Patel & Davidson, 2011 samt Yin, 2012) lämpligt då det rör sig 

om forskning som söker förklara, förstå eller beskriva en viss företeelse i ett verkligt 

sammanhang, vilket faller väl in på syftet med denna studie: ökad förståelse om 

framgångsfaktorer och utmaning i övergången till ett modernt ledarskap vid 

Polismyndigheten.  

 

Fallstudier kombinerar ofta kvantitativa och kvalitativa metoder (Yin, 2012), vilket 

beskrivs närmare nedan, och anses vara abduktiva till sin natur. 

 

3.5 Datainsamlingsmetoder  

Instrumenten för att samla in data till fallstudien får ses som en mix av kvantitativ 

och kvalitativ karaktär, också kallad mixad metod, då en kombination görs av en 

kvalitativ datainsamlingsmetod – semistandardiserade intervjuer – och en kvantita-

tiv dito i form av en enkätundersökning (Creswell, 2014; Patel & Davidson, 2011). 

Den kvalitativa metoden kan möjliggöra kunskap om egenskaper, innehåll och 

karaktär, medan den kvantitativa dito kan bidra med omfattning, fördelning och 

gruppjämförelse (Olsson & Sörensen, 2011). Enligt Creswell (2014) så minimerar 

användandet av en mixad undersökningsmetod risker som annars kan uppstå då 

man antingen använder enbart kvalitativ eller kvantitativ metod, detta genom att 

den mixade metoden stöder triangulering av forskningsdata. Genom att kombinera 

flera undersökningsmetoder kan studiens tillförlitlighet, validitet, förstärkas. (Ibid.; 

Olsson & Sörensen, 2011) Nackdelen med triangulering är den ökade datamängden 

men författarna ansåg att en kompletterande kvantitativ metod gav ett värdefullt 

mervärde i form av en högre generaliseringsgrad för studien i sin helhet. 

 

Valet av semistandardiserade intervjuer grundades sig i författarnas önskan om att 

samla in information i form av beskrivningar eller ”egna ord” från den grupp av 

individer som enligt författarna föreföll sig vara mest lämpad att medverka i studien 

– chefer på strategisk nivå inom Polismyndigheten. En styrka i metoden är just 

flexibiliteten och öppenheten som intervjuformen stöder (Alvesson, 2011). Inter-

vjuer som insamlingsmetod ger möjlighet att studera uppfattningar, egenskaper och 

beskaffenheter (Patel & Davidson, 2011). Intervjuerna följde en intervjuguide (se 

bilaga 1) men gav utrymme för att ställa frågor i den ordning som föll sig mest 

lämpat vid intervjutillfället. Intervjuerna hade således en lägre standardiserings-

grad än när frågorna följer en exakt ordning (Patel & Davidson, 2011; Olsson & 

Sörensen, 2011). Även ett visst tolkningsföreträde av de ställda frågorna, det vill 

säga svarsutrymme, gavs till de intervjuade. Viket ger intervjuerna en viss nivå av 
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struktureringsgrad (ibid.). Detta i syfte att uppmärksamma och tydliggöra 

personliga reflektioner och uppfattningar. 

 

Enkätundersökningens syfte var att komplettera resultatet från de semistandardi-

serade intervjuerna och att öka kunskapen om ett antal av de frågeställningar som 

förekom i intervjuerna. Enkätundersökningens omfattning av resterande sex 

polisregioner genererade ett större underlag och bidrog därmed till en högre 

generaliseringsgrad av studien. 

 

3.6 Genomförande av studien 

 

3.6.1 Studieobjekt och urval 

Efter att författarna utarbetat studiens syfte och tillhörande frågeställningar valdes 

studieobjektet ut. Då syftet redan specifikt rörde Polismyndigheten kvarstod frågan 

om vilken av de sju regionerna som skulle agera underlag för intervjuerna. Detta val 

gjordes genom ett bekvämlighetsurval (Patel & Davidson, 2011). Beslutet att 

inkludera enbart en (1) polisregion i fallstudien baserades på studiens akademiska 

omfattning. Därefter valde författarna genom ett strategiskt urval (ibid.) att 

koncentrera sig på den strategiska chefsnivån – och på denna nivå chefer med tydlig 

anknytning till kärnverksamheten. Syftet med urvalet var att fokusera studien på de 

individer som är relevanta för studiens syfte och frågeställningar (Alvesson, 2011). 

Detta gav åtta potentiella medverkande.  

 

Enkätundersökningen riktades till de övriga sex regionerna som ingår i 

Polismyndigheten. Urvalet i de sex regionerna utgjordes av motsvarande chefs-

funktioner som tidigare intervjuats i den utvalda regionen. Enkätrespondenternas 

medverkan bidrog till en ökad representativitet, det vill säga en ökad bredd och 

variation av underlag för vidare analys, och en ökad generaliseringsgrad av studiens 

resultat (Alvesson, 2011). Detta gav 39 möjliga respondenter för enkät-

undersökningen.  

 

3.6.2 Genomförande av semistandardiserade intervjuer 

Intervjuguiden utvecklades med studiens definition av modernt ledarskap som 

utgångspunkt. Inledningsvis listade författarna ”tänkbara” frågor utan inbördes 

ordning. Alla listade frågor hade dock en tydlig koppling till övergången till ett 

modernt ledarskap i generella termer eller till de fyra beståndsdelarna som studiens 

definition av modernt ledarskap består av. Därefter raderades likalydande eller 

snarlika frågor. De kvarvarande frågorna viktades sedan enligt MoSCoW-

principen14. Efter viktningen grupperades frågorna i enlighet med definitionen och 

flertalet av alla Could och Would like to-frågor raderades – främst med avseende på 

tillgänglig tid för intervjuerna. Kvar fanns enbart Must och Should frågor. Till de fyra 

                                                
14 En prioriteringsmetod som utgår från Must, Should, Could och Would like to. (källa: 
https://www.projectsmart.co.uk/moscow-method.php) 
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strukturerade grupperna av frågor knöts även frågor rörande framgångsfaktorer 

och utmaningar för övergången till ett modernt ledarskap. En tyngdpunkt lades på 

upplevt behov av ledningsstöd. 

 

Innan intervjurespondenterna kontaktades så bad författarna om ”grönt ljus” från 

deras närmaste chef – regionpolischefen i den utvalda regionen. Ett e-post-

meddelande skickades därefter ut av regionpolischefens sekreterare till alla 

berörda chefer med förfrågan om medverkan i studien. E-posten beskrev kortfattat 

studien och informerade om att regionpolischefen förhöll sig positivt till att 

tilltänkta intervjurespondenter medverkade i studien. Det informerades även om 

att författarna skulle kontakta intervjurespondenterna för att boka in tider under 

två föreslagna datum – 9 och 10 mars. Två av intervjurespondenterna meddelade 

per omgående att de inte skulle finnas tillgängliga vid föreslagen tidpunkt. Detta på 

grund av tjänsteresor. En av dessa två chefer kunde istället medverka via Skype. Den 

andra meddelade att denne inte hade någon möjlighet att medverka via Skype heller. 

Datumen för intervjuerna, 9–10 mars, hade valts med vetskapen om att regionens 

högsta chefer, däribland intervjurespondenterna, i samband med dessa datum 

skulle vara samlade för regionledningsgruppsmöte i regionens huvudort. Sex 

intervjuer bokades således in under de föreslagna datumen. Två den 9 mars och 

resterande fyra påföljande dag den 10 mars. Den något ojämna fördelningen 

grundade sig i intervjurespondenternas tillgänglighet de aktuella dagarna. 

 

Cirka en vecka innan intervjuerna skulle äga rum skickade författarna e-post med 

information om upplägg och innehåll (se bilaga 1). Författarna informerade då även 

om den av författarna utarbetade definitionen av modernt ledarskap. Detta för att 

ge de intervjuade en möjlighet att förbereda sig på intervjun. 

 

Dagarna innan intervjudatumen meddelade två av de inbokade intervjuerna att de 

fått förhinder på grund av icke påverkningsbara omständigheter. Den ena av dessa 

kunde istället medverka via Skype under påföljande vecka. Den andra kunde inte 

medverka via Skype. Således intervjuades fyra intervjurespondenter på plats (två 

stycken den 9 mars och två stycken den 10 mars), och resterande två intervjuades 

över Skype, 15 mars respektive 17 mars. Detta gav således att sex av åtta (75 %) 

möjliga intervjuobjekt medverkade i studien. 

 

Tre av de fyra intervjuer som gjordes ”på plats” utfördes i samma mötesrum, den 

fjärde utfördes i den intervjuades eget arbetsrum. Skype-intervjuerna utfördes i 

hemmamiljö. 

 

Intervjurespondenterna hade ombetts att avsätta nittio minuter till intervjun. 

Författarna räknade med att intervjuerna skulle ta sextio – nittio minuter i anspråk. 

Intervjuerna tog 58, 56, 89, 86, 91 samt 51 minuter, med ett snitt på 72 minuter. 

Innan intervjuerna startade informerades alla om att deras medverkan var 
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konfidentiell. Författarna frågade även efter de intervjuades godkännande att spela 

in intervjuerna. Alla intervjurespondenter biföll inspelningen.  

 

Intervjuerna inleddes med att intervjuaren (en av författarna) kortfattat redogjorde 

för syftet med studien och dess upplägg. Därefter följde den intervjuande författaren 

den av författarna utvecklade intervjuguiden (se bilaga 2). Beroende på svar fanns 

det ett antal alternativa följdfrågor för att ge utrymme åt fördjupning (Alvesson, 

2011). Den andra författaren stödantecknade och iakttog den intervjuade under 

själva intervjun. Detta för att få en uppfattning av vad som sades ”mellan raderna” 

och koppla eventuella gester, miner eller kroppshållning till svaren. Denne hade 

även möjlighet att ställa eventuella kompletterande frågor. Efter intervjun ställdes 

ett antal avslutande frågor rörande intervjurespondenternas utbildningsgrad, 

anställningsår mm. Författarna informerade avslutningsvis om att de ämnade 

återkoppla resultatet från studien genom en skriven rapport och om möjligt även 

genom en muntlig framställning. 

 

3.6.3 Bearbetning av semistandardiserade intervjuer 

Inspelningarna fördes över från diktafon till dator. Därefter transkriberades 

intervjuerna ord för ord men inte ljud för ljud (det vill säga, uttryck som ”eh” och 

”uhm” uteslöts) till sex separata dokument. Författarna syftade till att återge i stort 

sett vad respektive intervjurespondent sa. Likaså transkriberades inte utförliga 

berättelser eller beskrivningar av vissa händelser eller företeelser. Det skedde 

således en viss nivå av subjektiv filtrering redan i detta skede (Olsson & Sörensen, 

2011). Dessa dokument resulterade sammanlagt i 47 A4-sidor. 

 

Därefter redigerades resultatet kontextuellt, med ambitionen att hitta mönster eller 

motsättningar i svaren, så att data sammanställdes utifrån varje fråga ställd i 

samband med intervjuerna i stället för varje intervjurespondent (Olsson & 

Sörensen, 2011). I syfte att avidentifiera svaren så utelämnades viss information 

(som exempelvis information om kön, antal anställda eller geografiska platser). 

Textmassan rensades även på uttryck som ”ju” och ”väl” där dessa ord används som 

rena utfyllnadsord. Detta skapade ett 25-sidigt dokument med sammanställda svar 

för respektive intervjufråga. Därefter markerade författarna de ord och uttryck som 

summerade och exemplifierade det centrala i intervjusvaren, se bild 3.2 på nästa 

sida. Baserat på denna sammanställning valdes även vissa citat ut som på ett 

beskrivande sätt ansågs belysa återkommande svar på intervjufrågorna. Dessa 

markerade ord och uttryck samlades i ett nytt dokument vars omfattning är 17 

sidor.  
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Bild 3.2. Urklipp ur dokumentet med sammanställning per fråga. 

 

Slutligen skrevs materialet om till löpande text och data från enkätundersökningen 

lyftes in i materialet. Den slutliga textmassan stannade på 10 sidor. Detta dokument 

låg därefter till grund för studiens kapitel om resultat och analys.  

 

3.6.4 Genomförande av enkätundersökning 

Inledningsvis ingick enbart de semistandardiserade intervjuerna i planen för 

genomförande men någon vecka innan intervjuerna startade diskuterade 

författarna möjligheten till att bredda studien till att inte enbart studera en av de sju 

regionerna utan snarare ta ett nationellt grepp med inkluderingen av alla sju 

regioner. Författarna stämde av med handledaren som instämde i att det skulle ge 

ett värdefullt mervärde till studien men att det inte var nödvändigt med avseende 

på studiens akademiska omfattning. Författarna valde att genomföra enkät-

undersökningen då de ansåg att den skulle bidra med större underlag för förståelsen 

av studiens syfte och frågeställningar (Trost, 2007). Argumenten var förutom 

helhetsansatsen att studera hela myndigheten, även möjligheten att göra fler 

generella antaganden och således öka validiteten samt att stärka graden av 

anonymitet för de som medverkat som intervjurespondenter i den region som 

utgjorde fallstudieobjekt. 

 

Enkätundersökningens (se bilaga 4) syfte var även att stödja resultatet från de 

semistandardiserade intervjuerna, då resultatet från enkätundersökningen gav ett 

större underlag som möjliggjorde information om bland annat omfattning och 

fördelning. (Olsson & Sörensen, 2011).  

 

Enkätundersökningen baserades på den sedan tidigare framtagna intervjuguiden. 

Fokus lades på tillgängligheten och behovet av ledningsstöd för att praktisera ett 

modernt ledarskap. Detta med avseende på den, vid tidpunkten, bristfälliga 

information om befintligt internt ledningsstöd. 

 

Svarsalternativen i fråga 1. i enkätundersökningen baserades på resultatet från 

intervjuerna samt den av författarna utarbetade definitionen av modernt ledarskap. 

Här valde författarna att särskilt belysa de olika formerna av ”närvaro” (se avsnitt 

2.2.4). 
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Alternativen i fråga 3–6. härrör dels från intervjusvaren, dels från genomgången av 

teoretiskt ramverk, men även från egen erfarenhet från aktuell verksamhet specifikt 

och offentlig sektor generellt. Dessa frågor lyfte dels upplevt behov av ledningsstöd, 

dels vikten av respektive ledningsstöd för praktiserandet av ett modernt ledarskap. 

 

Enkätundersökningen utarbetades i det webbaserade verktyget SurveyMonkey 

(www.surveymonkey.com) och fanns tillgänglig under en vecka i slutet på mars. 

Innan enkätundersökningen sjösattes testade författarna undersökningen på tre 

frivilliga individer som gav värdefull feedback i form av förslag om förtydliganden 

och förkortningar av vissa texter och frågeställningar. E-post med information om 

studien och dess syfte och tillhörande weblänk till enkäten skickades därefter ut till 

mottagarna (se bilaga 3). Mottagarnas e-postadresser hämtades internt från 

myndigheten. Två påminnelser skickades ut under påföljande vecka, en efter fyra 

dagar och en slutlig påminnelse på morgonen av enkätundersökningens sista dag. 

Då respondenterna var anonyma skickades påminnelse ut till samtliga i urvalet. 

Enkätundersökningen genererade 30 svar av 39 möjliga, d.v.s. en svarsfrekvens på 

77 %. 

 

3.6.5 Bearbetning av enkätundersökning 

Då det webbaserade verktyget SurveyMonkey även tillhandahåller kvantitativa 

summeringar, i form av tabeller, diagram och grafer kunde författarna med enkelhet 

inkorporera tillgängligt data i resultat- och analysavsnittet (se bilaga 5). För att 

förenkla analysen med avseende på upplevt behov av ledningsstöd aggregerades 

aktuella frågor i en tabell som återfinns i bilaga 6. 

 

3.7 Validitet och reliabilitet 

Människors uppfattningar, inställningar och kunskap är abstrakta fenomen och 

därför svårare att mäta än exempelvis längd och vikt (Patel & Davidson, 2011). 

Genom att använda flera datainsamlingsmetoder kan man genom triangulering öka 

trovärdigheten av tolkningen av det man studerar (ibid.). Denna studie baserar sin 

analys på teori, semistandardiserade intervjuer och en enkätundersökning vilket 

torde ge en hög tillförlitlighet. För att försäkra sig om att författarna uppfattade 

intervjusvaren korrekt gav den intervjuande författaren en summering av intervju-

respondentens svar innan nästa fråga inleddes. På så sätt speglades svaren under 

intervjun och det säkerställdes att svaret uppfattats som den intervjuade åsyftat 

(Patel & Davidson, 2011).  

 

Det hermeneutiska förhållningssättet uppmuntrar ett visst mått av förförståelse för 

det studerade objektet, men det kan även leda till att forskarna blir subjektiva i 

hanteringen av insamlad information (Patel & Davidson, 2011). Författarna har 

beaktat denna risk och valde som exempel att dela upp intervjuerna så de tre mest 

”bekanta” intervjurespondenterna intervjuades av författaren utan koppling till 

myndigheten – för att beakta opartiskhet och att minska risken för ”intern jargong”. 
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Majoriteten av arbetet med att filtrera och redigera textmassan efter transkribering 

utfördes av författaren med lägst nivå av insyn och förförståelse för den polisiära 

kontexten. Detta för att undvika subjektivitet och risken att ”läsa in” egna 

synpunkter och uppfattningar. Trots detta så finns det naturligtvis en risk att 

förförståelsen resulterat i att författarna har tolkat uttalanden som inte avsågs av 

den intervjuade chefen. 

 

Andra felkällor kan härröra enkätundersökningen och dess respondenter. Frågorna 

kan ha misstolkats eller så kan respondenterna ha svarat utifrån vad som förväntas 

av dem i stället för vad de själva anser. Det senare är dock inget som författarna har 

kunnat påverka. 

 

Generaliserbarhet, eller extern validitet, avser i vilken utsträckning man kan 

överföra en studies resultat till andra situationer eller grupper samt huruvida 

urvalet är representativt för undersökt grupp (Patel & Davidson, 2011). Urvalet 

representerar den strategiska ledningsnivån inom Polismyndigheten och det var 

denna nivå som studien avsåg att studera. Intervju- och enkätrespondenterna 

representerar tillsammans närmare åttio procent av tilltänkt målgrupp, vilket ger 

att resultatet torde vara representativt för undersökt grupp. Det bör i 

sammanhanget poängteras att det inte fanns fler chefer, med berörda funktioner, på 

denna nivå att tillfråga. Men, resultatet från denna studie är endast giltigt i den 

undersökta kontexten, speciellt då Polismyndigheten har en speciell särställning i 

den offentliga sektorn. Däremot kan vissa generella slutsatser om det moderna 

ledarskapet säkerligen vara relevanta och intressanta ur ett ledarskapsutvecklande 

perspektiv för den specifika sektorn. 

 

De utarbetade instrumenten för datainsamling (intervjuguiden och enkät-

formuläret) kan säkerligen användas i en annan kontext men sannolikheten att 

resultatet skulle bli detsamma är låg då intervjuerna skedde både semistandardi-

serade och semistrukturerade (Patel & Davidson, 2011) och då syftet var att belysa 

den specifika polisiära kontexten.   

 

3.8 Forskningsetik 

Inledningsvis har författarna begärt tillstånd av berörd regionpolischef att utföra 

studien vid vald region i Polismyndigheten. Detta då de medverkande individerna 

representerar berörd verksamhet och inte medverkar i egenskap av privatpersoner 

(Patel & Davidson, 2011). Enligt Patel och Davidson (2011, s. 63ff) samt Olsson och 

Sörensen (2011, s. 84ff) finns det huvudsakliga fyra etiska krav som bör beaktas i 

samband med samhällsvetenskaplig forskning: 

 

1) Informationskravet 

2) Samtyckeskravet 

3) Konfidentialitetskravet, samt 

4) Nyttjandekravet 
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Alla medverkande (intervju- så väl som enkätrespondenter) i studien har (1) 

informerats om studien och dess syfte. Det var (2) frivilligt att medverka i studien 

och ingen information har samlats in utan den medverkandes tillåtelse. Alla 

uppgifter om och från medverkande individer har hanterats (3) konfidentiellt 

och/eller anonymt. Inga namn på de intervjuade har antecknats vid transkri-

beringen, inte heller förekommer det någonstans i studien vilken region 

intervjurespondenterna tillhör. Författarna har med konfidentialitetskravet i 

åtanke valt att inte bifoga transkriberingen av intervjuerna då denna ansågs för 

avslöjande av intervjurespondenternas identiteter. Respondenterna i enkät-

undersökningen har svarat anonymt, d.v.s. data är avidentifierade, och vi vet inte 

vilken geografisk region de tillhör. Vid direkta citat har författarna tagit sig friheten 

att vid behov förändra texten så att uttalandet inte går att härleda till en specifik 

individ eller situation. Det enda som framkommer om intervju- och enkät-

respondenterna är att de är strategiska chefer inom Polismyndigheten. Insamlad 

information har inte och kommer inte att (4) användas i något annat sammanhang 

än i denna studie. 

 

Författarna har även informerat de medverkande individerna att studien och dess 

resultat planeras att, antingen muntligen eller skriftligen, redovisas för intresserade 

efter det att den akademiska processen är avslutad.  
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4 Resultat och analys 
 

Detta avsnitt sammanställer dels resultatet från de semistandardiserade intervjuerna och den 

kompletterande enkätundersökningen och dels författarnas analys av sagda resultat. Kapitlet följer 

det teoretiska ramverket till innehåll men inte till disposition, då författarna vill belysa 

respondenterna upplevelse av studiens definition av modernt ledarskap.  

 

4.1 Modernt ledarskap 
 

4.1.1 Betydelsen av att fungera som brygga 

Intervjurespondenterna var överlag15 överens om att en av det moderna ledar-

skapets viktigaste roller är att agera som brygga eller förbindelselänk, speciellt 

mellan de politiska besluten och den operativa verksamheten. Just vikten av att 

fungera som brygga (förbindelselänk) är en av de ledarskapsroller som lyfts fram 

som centrala av en av ledarskapsforskningens pionjärer Mintzberg (Ellström et al, 

2016). Också Yukl (2012) betonar ledarens roll som förbindelselänk, genom sin 

beskrivning av ledarskapet som en påverkansprocess via olika former av relationer 

till andra aktörer. Resultatet från intervjuerna stöds av enkätens respondenter då 

37 %16 ansåg att ”agera som brygga” är av avgörande betydelse för att praktisera ett 

modernt ledarskap och 33 % menade att en av de största utmaningarna med det 

moderna ledarskapet är att översätta de politiska besluten till en händelsestyrd 

verksamhet.  

 

En av de primära uppgifterna som brygga är enligt de intervjuade cheferna att 

förklara och tydliggöra för medarbetarna i verksamheten syftet med besluten och 

att översätta riktlinjer, styrdokument och värdegrunder genom att ”prioritera, 

förenkla och paketera informationen så att det blir rätt information, i rätt tid [och] till 

rätt mottagare.” Resonemanget ges stöd i Heide et al. (2012) – att filtrera och 

förklara inkommande information står i ledarskapets centrum, t.ex. för att förhindra 

överbelastning av information. Ett varnande finger lyftes dock för att inte filtrera för 

mycket eller ”tvätta bort” de politiska besluten till förmån för personliga åsikter 

eller aspekter. Det kan, enligt de intervjuade, bygga in för stort personberoende.  

 

Ellström et al. (2016) beskriver vidare att rollen som förbindelselänk också innebär 

att gentemot den egna (resterande) organisationen uppvisa en förmåga att 

synliggöra den egna verksamheten. Flera av de intervjuade poängterade vikten av 

att bryggan de facto går båda vägar – även om lojalitet i verkställandet förväntas så 

finns det en skyldighet att även föra fram uppfattningar om, eller peka på, beslut 

som inte anses vara fördelaktiga för verksamhetens utövande eller utveckling. En av 

de intervjuade beskrev det så här: ”Att omvandla och vidarebefordra det politiska 

                                                
15 En av de sex intervjuade menade att de politiska besluten inte berörde denne och att hen således inte behövde 
agera brygga i avseendet förbindelselänk mellan politiska beslut och operativ verksamhet.  
16 I likhet med intervjuerna så var det ett fåtal (2 av 30) av respondenterna som menade att bryggrollen mellan 
politik och praktik inte var viktig för det moderna ledarskapet. 
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budskapet, men också att inhämta nya erfarenheter tillbaka. Att förklara vårt 

perspektiv och vårt uppdrag och ta in andras perspektiv [på dessa].” En annan så här:  

 

Att stå vid ena änden av bron och ta in intryck och tankar kring vår verksamhet. Och 

[att] förmedla tillbaka förklaringar. Och [att] pedagogiskt skapa förståelse för våra 

verksamheter. Men också då ta med mig saker från ena änden av bron till andra änden, 

till det operativa där det ska omsättas. 

 

Så, även om man är tvungen att rätta sig efter de politiska besluten så finns det en 

genomgående ton av att anpassa sig till men även att försöka påverka den politiska 

nivån så att besluten blir så fördelaktiga som möjligt. En av de intervjuade menade 

dock att:  

 

… ibland är Polisen, samhället eller politiken inte riktigt mogna för att ta emot det som 

vi tycker är sanningen eller så stämmer de politiska förutsättningarna inte med det vi 

tycker är sanningen men då får man ha inställningen att acceptera uppdraget och 

förutsättningarna.  

 

Det sistnämnda uttalandet kan kopplas till Holmberg (2003) – påverkans-

möjligheterna för ledare inom offentlig sektor har traditionellt sätt varit 

begränsade, fokus har varit riktat mot att passivt verkställa politiskt fattade beslut. 

Dock bör också utvecklingen inom offentligt ledarskap belysas; enligt Statskontoret 

(2015b) ligger fokus numera på bland annat medarbetarskap, vilket i sin tur medför 

ökade påverkansmöjligheter för ledare. Polismyndigheten, som en av de sista 

myndigheterna att genomgå en omfattande modernisering, kan säkert till vissa 

delar leva kvar i ”passiviteten” samtidigt som allt större delar av verksamheten 

omfattas av medarbetardriven utveckling.  

 

Samtidigt som de intervjuade cheferna menade att en av de viktigaste rollerna är 

förbindelselänken mellan politik och praktik så poängterade flera att rollen som 

brygga förekommer på fler ställen inom organisationen – till exempel mellan olika 

beslutsnivåer eller mellan olika personalkategorier – med syftet att överbrygga 

missförstånd samt att kommunicera och informera om uppdraget. Bryggans roll 

som kommunikationskanal tydliggörs av Ellström et al. (2016), liksom vikten av att 

samarbeta och skapa relationer. Vidare menar Yukl (2012) att delar av ledarskapets 

kärna just handlar om att säkerställa att medarbetare får tillräckligt med informa-

tion. Även vikten av att agera som brygga ”mellan [den] gamla organisationen och 

styrmodellen till [den] nya styrfilosofin” – det vill säga en överbryggande funktion i 

omorganisationen av myndigheten lyftes av de intervjuade cheferna, där speciellt 

övergången från kontroll till ett mer tillitsbaserat ledarskap underströks. En av de 

intervjuade kommenterade behovet av att agera brygga i övergången mellan 

”gammalt och nytt” på grund av avsaknaden av uttalad styrning för dennes enhet. 

Ledarnas tolkning av uppdraget, och medverkan i transformeringen, blir då av 

avgörande betydelse för verksamheten. 
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4.1.2 Betydelsen av att agera som ett föredöme 

Ett av de mest frekventa uttrycken i intervjuerna var ”att leva som man lär”. Det får 

stöd i enkätundersökningen där sjuttio procent av respondenterna menar att detta 

är avgörande för att praktisera ett modernt ledarskap, se diagram 4.1. Tar man i 

beaktande även de respondenter som valde en fyra, det näst högsta alternativet, på 

den femgradiga skalan blir svarsandelen 83 %. Det höga stödet vad gäller 

betydelsen av ”att leva som man lär”, för att nå framgång i ett modernt ledarskap, 

har starka kopplingar till det autentiska ledarskapet (Yukl, 2012). I det autentiska 

ledarskapet utgörs ledstjärnorna bland annat av konsekvens, ärlighet, rättvisa och 

öppenhet (Runebjörk & Wendleby, 2013). Ageranden som alla kan sägas bära tydlig 

koppling till innebörden av att ”leva som man lär”.  Det autentiska ledarskapet har 

enligt forskningen också en särskilt betydelsefull roll i samband med olika typer av 

förändringar (Runebjörk & Wendleby, 2013). Det är tydligt att i genomförandet av 

en omfattande organisationsförändring, likt den Polisen genomgår för närvarande, 

är de goda exemplen – både i form av resultat och goda förebilder – avgörande för 

framgång. De autentiska ledarna har en viktig roll i att visa riktningen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.1 Upplevelse av hur viktiga de respektive beståndsdelarna är för att praktisera ett modernt 

ledarskap. Att agera som ett gott föredöme utmärker sig i resultatet.  
 

En av de strategiska cheferna uttryckte sig enligt följande:  

 

Allt jag förespråkar, allt som jag tar ställning för måste jag leva upp till. Kräver jag av 

mina medarbetare att de ska agera på ett visst sätt, exempelvis i sitt bemötande, då 

måste jag också använda mig av det i mitt bemötande.  
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Flera andra exemplifierade uttrycket på liknande sätt: ”Att inte prata om ett visst 

agerande som positivt och sedan göra något annat.” eller ”Att inte ha ett 

totalauktoritärt beteende och samtidigt prata om att det är förståelsebaserat.” samt 

”… alltid rak linje i det du säger och det du gör”. Just det faktiska agerandet lyftes av 

flera som avgörande för trovärdigheten som förebild. Det må vara lätt att säga att 

man är lyhörd eller tydlig, men det är först när man omsätter ord till handling som 

det betyder något. Enligt tidningen Chef (2013) är ”förebild” den punkt som är allra 

viktigast för ett gott ledarskap. Forskningen instämmer – ett gott föredöme är 

avgörande för medarbetares och kollegors förtroende. (se bl.a. Larsson et al., 2002; 

Ljungblom, 2012; Runebjörk & Wendleby, 2013; Yukl, 2012). Trovärdigheten som 

en god förebild, enligt de intervjuade, grundar sig även på en genomgående hög 

standard i agerande och uttalande – ”gör inget, säg inget, skriv inget som inte kan 

förklaras för allmänheten under 60 sekunder i direktsänd TV” – då chefernas 

ställningstagande har stort signalvärde. Signalvärdet handlar även om att tydligt ta 

avstånd från oönskat agerande då visst handlande lätt bildar norm. Detta är 

säkerligen ännu viktigare i den polisiära kontexten då det verkligen gäller att agera 

trovärdigt, ärligt och rättvist. 

 

Enligt Gillespie och Mann (2004) är tillit en avgörande faktor i komplexa 

organisationer där ömsesidiga beroenden och samarbete är nödvändiga och präglar 

verksamheten, i syfte att uppnå förtroende. Exempelvis genom ett konsekvent 

agerande. Ett konsekvent agerande kräver dock, enligt de intervjuade, daglig 

eftertanke. Det är i de små, vardagliga handlingarna, som man kan bygga en god 

kultur eller stark värdegrund – och det är tillsammans man kan höja blicken och se 

utvecklingspotentialen och bygga tillit.  

 

4.1.3 Betydelsen av att arbeta med ständiga förbättringar 

Flertalet av de intervjuade resonerade om vikten av att ”fånga upp” kloka tankar 

eller idéer från sina medarbetare, det efterlystes även en modell för ändamålet. 

Några lyfte behovet av ett sunt ifrågasättande av beslut och behovet av att lyssna till 

alla medarbetare – det ska inte finns ”rätt eller fel” personer som kommer med idéer. 

Alla ska vara välkomna att delta i förbättringsarbete på lika villkor. Sörqvist (2004) 

menar att det är ledarskapet som bär ansvar för att skapa såväl riktning som 

förutsättningar för att ett fungerande förbättringsarbete ska komma till stånd. 

Också Rother (2013) lyfter fram att en tydlig riktning som central för ett fungerande 

förbättringsarbete. En av de intervjuade cheferna konstaterade att tiden för den 

allvetande chefen är förbi, och i stället är det viktigt att man gemensamt, som ett 

team, kommer fram till vad som behöver förbättras: ”… den samlade kunskapen i 

rummet vid varje givet tillfälle som är utgångspunkten för kloka beslut.” Det 

uttrycktes även så här: ”… den samlade klokskapen för färdriktningen framåt.” I 

samklang med detta menade en av cheferna att ”… [den] förvaltande fasen är förbi. 

Nu handlar det om att hitta förbättrade sätt att bedriva verksamheten mer effektivt 

och produktivt.”.  
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Ett ständigt förbättringsarbete bygger enligt Sörqvist (2004) på att det i vardagen 

blir en naturlig självklarhet att kontinuerligt arbeta med små justeringar i syfte att 

förbättra verksamheten. Framgångsrikt förbättringsarbete, så kallat Kaizen, bygger 

därmed på allas ständiga medverkan (Sörqvist, 2004). Två av de intervjuade 

menade att det till och med är bättre att initiativ till förändring kommer från 

medarbetarna – även om idéen inte är den mest optimala – i stället för att chefen 

själv framför sina egna tankar. En chef menade att hen håller inne med sin egen 

idéproduktion bara för att försöka mana fram det hos nästa nivå. En annan 

summerade det hela med ”Det är bättre att det växer upp en tulpan än en ros – om 

den [idéen] kommer från medarbetaren.” Tillfredsställelsen som medarbetaren och 

gruppen får när de ser att de kan bidra, att de kan påverka, anses viktigare än att 

den mest effektiva lösningen genomförs. Det gäller dock att tillhandahålla en kreativ 

omgivning som uppmuntrar idéer och att ge medarbetarna verktyg att våga – ”… att 

våga, våga pröva, våga pröva nytt” och att förståelsen för förbättringsarbete även 

finns på den indirekta nivån – ledarskapsnivån under de strategiska cheferna. Det 

gäller således för ledarna att balansera den egna erfarenheten med medarbetarnas 

idéproduktion – en balansgång som några av cheferna vittnade om att inte vara helt 

enkel. 

 

En ytterligare aspekt med fördelen att arbeta med ständiga förbättringar och 

kontinuerlig verksamhetsutveckling är enligt några av de intervjuade att risken för 

externt inflytande och påverkan minskar. Statskontoret (2016:26) menar att den 

offentliga sektorns tid utifrån ett detaljstyrningsperspektiv nu nått sin ände.  Istället 

bör fokus nu läggas på att ge ledarskapet större handlingsutrymme – styrning ska 

ske genom ett ledarskap som uppvisar en god kommunikativ förmåga samt en 

förmåga att samarbeta och bygga tillit. Genom ett fortlöpande förbättringsarbete 

bibehåller man ägandeskapet och rådigheten över verksamheten.  

 

Samtidigt som de intervjuade cheferna lyfte värdet av att arbeta med ständiga 

förbättringar så var flera kritiska till takten på förändringsprocesserna och för-

ändringsivern i sig. I sin bok ”Toyota Kata” beskriver Rother (2013) just vikten av 

att i ett förbättringsarbete inte utföra för många aktiviteter eller justeringar på 

samma gång eller efter varandra. Enligt Rother (2013) förutsätter ett framgångsrikt 

förbättringsarbete att förändringar görs med avseende på en sak i taget. Analys av 

resultat kan på så sätt ske i ett tidigt skede, vilket ökar förutsättningarna för att 

förstå samband mellan orsak och verkan och för att säkerställa en hållbar 

förändring. (Rother, 2013) ”Förändring bör grunda sig i analyser och bedömningar 

av behov. Förändringar har inget egenvärde”. De intervjuade efterlyste också 

behovet av utrymme för utvärdering innan nästa förbättringsprocess påbörjas. ”Vi 

måste orka bromsa och stå still.” och ”…vila i stegen så att vi vet varför vi väljer att gå 

dit vi går.” var kommentarer från två av de intervjuade. Detta kan kopplas till vikten 

av ”Hansei” – reflektion – som del av det tidigare nämnda Kaizen. Det ena förutsätter 

det andra.  
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Liker (2009) beskriver vikten av oförtröttlig reflektion såväl som ett ständigt 

förbättringsarbete som centrala delar i ett modernt ledarskap som fokuserar på 

helhet och långsiktighet framför kortsiktig resultatkultur. På frågan om hur de 

intervjuade cheferna själva tillämpar ständiga förbättringar i sin egen ledarskaps-

utveckling berättade en chef att denna utmanade sitt eget kontrollbehov av att i så 

stor utsträckning som möjligt idka ett tillitsbaserat ledarskap och att ” … sitta tyst 

och vänta – svaret kommer.”. En annan lyfte värdet av ett nätverk bestående av 

chefer på andra myndigheter – ”[Det] blir lätt tankemässig inavel. Även om arbets-

bördan i våra olika verksamheter är helt skilda [så] är chefsutmaningarna ändå exakt 

samma: att hantera politiken och resursbristen i offentlig sektor. Jag försöker sätta 

min verksamhet i perspektiv.”. Några konstaterade, lite uppgivet, att själv-

utvecklandet och självreflektionen får stå i bakgrunden för det dagliga problem-

lösandet. ”[Det] finns extremt lite tid att landa i sig själv. Man bara springer.” Även 

här är det tydligt att det finns ett stort underliggande behov av reflektion i vardagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Diagram 4.2 Upplevelse av hur viktiga de respektive beståndsdelarna är för att praktisera ett modernt 

ledarskap. Att arbeta med ständiga förbättringar upplevs också det som mycket betydelsefullt. 
 

Respondenterna i enkätundersökningen stärkte de intervjuades åsikter om 

betydelsen av förbättringsarbete då 93 % viktade 4:a eller 5:a17 på frågan om hur 

viktigt det är att arbeta med ständiga förbättringar i praktiserandet av ett modernt 

ledarskap (se diagram 4.2).  

                                                
17 I frågan användes en indexskala med omfånget 1 – 5 där 5 motsvarar ”detta är avgörande för praktiserandet 
av ett modernt ledarskap” och 1 motsvarar ”detta är inte alls viktigt för praktiserandet av ett modernt 
ledarskap”. 33 % valde indexvärdet 5, medan 60 % valde indexvärde 4.  
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4.1.4 Betydelsen av hög närvaro i kärnverksamheten 

Vad gäller en hög grad av närvaro kan man urskilja tre separata aspekter: en hög 

grad av fysisk närvaro – synlighet – i verksamheten, en hög grad av tillgänglighet 

samt en hög grad av vad de intervjuade beskriver som ”mental närvaro”. Den synliga 

närvaron, som lutar sig mot delaktighet i det som sker ”på fältet” har enligt 

Bäckström (2009) visat vara betydelsefullt då denna form av närvaro bland annat 

ökar effektiviteten och motivationen bland medarbetarna. Svartengren och Vingård 

(2013) beskriver vidare att den synliga närvaron är viktigt då den för ledaren bidrar 

med ökad kunskap om verksamheten. Spjuth (2005) lyfter fram ledarskapet ur 

perspektivet tillgänglighet och menar att tillgänglighet i form av dialog med 

medarbetarna är nödvändigt för att som ledare kunna prioritera rätt och därigenom 

få en förståelse för de verkliga behoven. Slutligen handlar den mentala närvaron 

enligt Runebäck och Wendleby (2013) om förmågan att vara lyhörd och lyssna på 

sina medarbetare. En mental närvaro är en förutsättning för att sätta sig in i såväl 

medarbetarnas situation och perspektiv, som medarbetarnas behov av information 

(Runebäck & Wendleby, 2013). I enkätundersökningen differentierade författarna 

mellan dessa tre former; ”närvarande”, ”tillgänglig” och ”synlighet” i syfte att 

studera eventuella skillnader på uppfattningen av betydelsen av ”närvaro” – något 

som hade uppmärksammats i intervjuerna. Det kan konstateras att både 

”närvarande” och ”tillgänglig” fick 30 % vardera, medan ”synlighet” förekom i 

mindre omfattning med endast 10 %. Enkätundersökningen visar också att enbart 

23 % av respondenterna menar att en hög grad av närvaro är avgörande för 

praktiserandet av ett modernt ledarskap. Resultatet är intressant eftersom för-

fattarna i denna studie valt att definiera ”närvaro” som just ”synlig och delaktig i 

verksamheten”. En anledning till tyngdpunkt på ”tillgänglighet” istället för 

”synlighet” kan ligga i de stora geografiska områden många av cheferna är ansvariga 

för. 

 

Meningarna hos de intervjuade cheferna om betydelsen och mervärdet av att 

befinna sig i verksamheten går alltså isär. Några menar att de direkta mötena inte 

enbart gynnar relationsskapandet och tilliten, det gynnar även verksamheten i stort 

och ger ledaren en möjlighet att ”sätta sin ton”. Speciellt då de bidrar till att ”ge en 

känsla för verksamheten, ta del av vardagsutmaningar, att se vart det blåser, lyssna in 

verksamheten och ta del av hur snacket går”. En chef menade att det tar mer kraft att 

ta reda på information om verksamheten än att de facto själv vara på plats. En annan 

instämde och menade att värdet av att hen visade sig i verksamheten är högre än 

egen upplevd informationshämtning – ”Jag begriper så mycket mer.”. Att själv, 

personligen, kontinuerligt ta del av den verksamhet man leder är enligt Liker (2009) 

centralt i ett närvarande ledarskap. Denna form av närvaro kan också betraktas ur 

perspektivet Genchi Genbutsu, vars innebörd bäst beskrivs med orden ”gå till platsen 

för att se den faktiska situationen” (Liker, 2009, s. 269) Enligt Liker är det på så sätt 

en ledare verkligen kan förstå vad saker och ting handlar om. De personliga mötena 

bidrar även enligt de intervjuade till värdefulla ingångar i organisationen. En annan 
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chef konstaterade att ”allting tvättas ju i en organisation” vilket kräver direktkontakt 

med alla berörda delar för att helt enkelt jämföra informationen hen får från sina 

chefer med den som information som finns ute i verksamheten. Flertalet av de 

intervjuade medger att de vore önskvärt att vara mer synlig men att tiden är det 

stora hindret. Någon sammanfattade det med att hen inte ens hinner uppfylla de 

egna personliga förväntningarna på närvaro i verksamheten. 

 

Andra hävdar att det är viktigare att finnas tillgänglig via olika kommunikations-

kanaler än att delta i verksamheten och att vara ”på golvet”. Denna tillgänglighet kan 

bidra till att den strategiska chefen har kännedom om vad som försiggår i 

verksamheten men även att medarbetare känner sig ”sedda” tack vare möjligheten 

med direktkontakt. En av cheferna menar att det finns en överdriven ambition och 

tro på betydelsen att delta i verksamheten. En annan kommenterade med att 

distansen gör att hen kan förhålla sig mer objektiv till verksamheten. En tredje 

exemplifierade det enligt följande: ”Är man närvarande för någon är man inte 

närvarande för någon annan”. Det breda spannet av arbetsuppgifter och även 

geografiska avstånd kan ligga till grund för detta konstaterande. Avslutningsvis så 

varnade en av cheferna för att en alltför hög närvaro kan riskera att ”… rycka sönder 

det lokala ledarskapet”. Hällstén och Tengblad (2006, refererad i Ellström et al., 

2016) framhåller att det moderna ledarskapet bygger på ett samspel mellan 

medarbetarskap och ledarskap. Ett närvarande ledarskap handlar således, bland 

annat, om förmågan att på olika sätt ta till sig kunskap och fakta om verksamheten 

– för att kunna ta de rätta besluten. Exempelvis om förbättringsåtgärder (Liker, 

2009).   

 

Den ”mentala närvaron” tillägnades inte lika stort utrymme hos de intervjuade 

cheferna. Vissa framhöll den dock som viktig och beskrev den bland annat som ett 

”ärligt och genuint intresse” och att ”befinna sig i samma rum”. 

 

4.2 Framgångsfaktorer och utmaningar 

Enligt Ljungberg (2000) är en av de stora utmaningarna med övergången till ett 

modernt ledarskap, att det moderna ledarskapets utformning sker i ljuset av en 

tidigare styrfilosofi som byggt på kontroll. Friberg (2016) menar att den resa som 

de flesta chefer inom Polismyndigheten har framför sig, till följd av sin hierarkiska 

och auktoritära ledarskapsskolning, utgör en av två stora utmaningar för Polis-

myndigheten i övergången till ett modernt ledarskap. Men denna utmaning kan 

också betraktas som en framgångsfaktor; ju fler chefer som klarar av att genuint ta 

till sig den nya ledarskapsfilosofin, desto mer framgångsrik kommer organisationen 

bli på att styra verksamheten enligt de principer som bygger på tillit och ”nerifrån 

och upp”. En av de intervjuade cheferna summerade på följande sätt sin uppfattning 

vad gäller de tre främsta framgångsfaktorerna – tillika utmaningarna – för att uppnå 

ett modernt ledarskap inom Polismyndigheten: i) den nationella nivån kan inte 

toppstyra organisationen, ii) man måste leva som man lär, samt iii) medarbetarna 
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måste själva bli intresserade av att dela ansvaret för verksamhetsutvecklingen. 

Denna uppfattning symboliserar väl uttalanden från flertalet av de intervjuade 

cheferna. 

 

4.2.1 Betydelsen av polisens organisationskultur 

De flesta av de intervjuade strategiska cheferna var överens om att myndighetens 

organisationskultur inte kan beskrivas på ett homogent sätt – den är för varierad för 

att aggregeras till ett enda epitet. ”Otydlig, inskränkt, stereotyp och hierarkisk, men 

även vidsynt, förlåtande och insiktsfull” konstaterade en av de intervjuade. 

Respondenterna i enkätundersökningen stöder detta – enbart 11 % menade att den 

polisära organisationskulturen är homogen till sin natur. Enligt Martin (1992, 

refererad i Stenmark, 2005) kan organisationskultur betraktas ur flera olika 

perspektiv, varav ett är att just sätta fokus på parallella kulturer inom en och samma 

organisation.  
 

Tabell 4.3 Svaret på frågan ”Vilket/Vilka av följande uttryck beskriver bäst enligt dig den organisationskultur 

som finns inom Polismyndigheten?” i enkätundersökningen. 

 

 
 

En majoritet av de intervjuade cheferna menade även att organisationskulturen är i 

förändring, i koppling till såväl omorganisationen av myndigheten som övergången 

till ett modernt ledarskap. Över sextio procent av respondenterna i enkät-

undersökningen menade att organisationskulturen genomgår en transformation (se 

tabell 4.3). Än så länge har kulturen inte utvecklats i samma takt som verksamheten 

och ledarskapet, vilket beskrevs bland annat så här: ”… organisatorisk kulturell resa 

där kostymen och uppdraget inte ännu hänger ihop med det nya ledarskapet.”. 

Stenmark (2005) beskriver organisationskultur som ett fenomen i ständig 

förändring – kulturer påverkas av människor och deras sätt att se på sin omgivning 

och på samhället i stort. Därför kan kultur enligt Stenmark (2005) aldrig vara statisk 

över tid. Förändring är naturligt. Det fanns en samsyn i att omorganisationen och 
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övergången till det moderna ledarskapet ställer nya krav på organisationskulturen, 

vilket i sin tur kan innebära stora utmaningar för cheferna. Trettio procent av 

respondenterna i enkätundersökningen menade att organisationskulturen innebär 

en utmaning för övergången till ett modernt ledarskap. Den nya medarbetadrivna 

styrmodellen kräver ett nytt synsätt och en förändrad kultur, men många 

medarbetare har enligt de intervjuade cheferna ännu inte tagit till sig innebörden av 

en medarbetardriven verksamhet. De efterfrågar en tydligare kommunikation så att 

alla har samma bild av vad som menas med medarbetarskap. 

 

Kotter (2012) lyfter fram förmågan att kunna visa att ”det nya” är bättre än ”det 

gamla” som en förutsättning för att nå bestående framgång i en organisations-

kulturförändring. På frågan om de intervjuade cheferna kan påverka organisations-

kulturen svarade nästan alla jakande (nästan 60 % av cheferna i enkätunder-

sökningen valde alternativet18 ”Chefer på strategisk nivå har goda möjligheter att 

påverka organisationskulturen”, se tabell 4.3 på föregående sida) men flera varnade 

över svårigheten att förändra en välinarbetad sådan.  

 

Kultur är oerhört starkt, det är normer som är tagna för givet att vi inte ens tänker på 

dem. Byta organisationskultur kan man möjligtvis göra om man får ett tvärt brott, 

t.ex. om en hel generation gått i pension, så det är enorma utmaningar. Men det 

innebär inte att man inte ska försöka.  

 

Möjligheten till att påverka kan ske genom att diskutera frågeställningar, att 

tillsammans klargöra den gemensamma värdegrunden och att hjälpa varandra att 

hålla ”rätt kurs”. Vikten av att hålla ”rätt kurs” kan sägas gå i linje med vikten av att 

skapa medvetenhet (Kotter, 2012). För att göra sig av med invanda beteenden och 

ageranden krävs medvetenhet. Sådan skapas genom att rätt strukturer – det ska 

vara lätt att göra rätt och vårt att göra fel (ibid.). Den gemensamma samsynen ger 

cheferna kraft i att förmedla förändrade strukturer och modeller till medarbetare. 

Cheferna menade att ”nivåkraften” – dvs chefskapet i sig – har en tyngd som gör att 

medarbetare lyssnar. De menade att förståelse är avgörande för förändring – både 

för egen och medarbetarnas del – och att medarbetarna måste ges en möjlighet att 

uppleva att förändringen är positiv. 

 

Lika mycket som cheferna menade att de kunde påverka organisationskulturen 

medgav de att de själva påverkades av rådande organisationskultur. Drygt fyrtio 

procent av respondenterna valde alternativet ”Chefer på hög nivå påverkas i hög 

utsträckning av organisationskulturen” på frågan om vilka uttryck som bästa 

beskrev organisationens kultur. Stenmark (2005) menar att det är ofrånkomligt att 

ledare, såväl som medarbetare, påverkas av organisationskulturen – både som 

kulturbärare och kulturskapare. Kulturen påverkar enligt de intervjuade cheferna 

inte bara sättet de kommunicerar och agerar på, utan även beslutsfattandet i sig. 

                                                
18 I listan förekom tio olika uttryck om organisationskulturen i Polismyndigheten. 
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Detta eftersom en viss anpassning, för att sannolikt uppnå genomslag, är nödvändig. 

En av cheferna menade att det finns anledning att rannsaka sig själv med jämna 

mellanrum – ”man faller själv lätt offer för inavel om man inte lyfter blicken.”. 

 

Några av de intervjuade konstaterade avslutningsvis att det inte enbart är 

medarbetarna som kan ha svårt att anpassa sig till det ”nya” utan även flera av deras 

egna kollegor – och i vissa fall även deras chefer. ”Det finns både de som vill, men 

kanske vill på fel sätt, och så finns det de som vill helt på rätt sätt och som också förstår 

– och så finns det de som inte vill.”. Att ledarskapets förmåga att omformas är av 

central betydelse för organisationskulturen får enligt Yukl (2012) ses som 

essentiellt. De intervjuade cheferna gick så långt att de antydde att vissa av deras 

kollegor, såväl som vissa av deras chefer, kan vara i behov av utbildning i ett 

förtroendebaserat ledarskap. Men, frågade de sig: 

 

Hur får man en person att förstå att den inte har förstått? Hur får man en person att 

förstå att det inte handlar om att arbeta hårdare, ta fler beslut eller vara kraftfullare? 

Hur medvetandegör man någon som är omedveten? Vi kommer inte att förbättra våra 

resultat förrän vi når kollektiv förståelse, men hur får man med sig dessa individer på 

kulturresan – från kontroll till tillit? 

 

4.2.2 Betydelsen av ledningsstöd 

Det förekom förhållandevis skilda meningar om tillgängligheten av interna 

ledningsstöd – någon menade att hen inte hade något stöd över huvud taget medan 

en annan ansåg att hen hade allt stöd hen behövde. De skilda uppfattningarna kan 

bland annat ha sin förklaring i att det interna ledningsstödet under 2015–2016, 

enligt Johansson (2017), i stor utsträckning fokuserat på nya chefer (oftast 

synonymt med chefer på direkt nivå). De flesta intervjuade cheferna lyfte dock 

värdet av den egna ledningsgruppen. Ledningsgruppen framhölls som ett forum där 

man ges utrymme att ställa, ibland obekväma, frågor och att diskutera utmaningar, 

samt att få mentalt stöd för beslut. En av cheferna kommenterade det så här: ”… man 

får säga vad man vill och man får lyfta på vilka stenar som helst.”. En annan menade 

att ”Man tillåter varandra att ha olika uppfattningar i olika frågor.”. Samtalsklimatet 

verkar med andra ord vara öppet och tillåtande. Vikten av den egna lednings-

gruppen får stöd av respondenterna i enkätundersökningen, där den egna lednings-

gruppen anses vara mest värdefull för att stödja cheferna i att fungera som en brygga 

(se diagram 4.4 på nästa sida) och att agera som ett gott föredöme. Minst vikt har 

ledningsgruppen i att ha en hög grad närvaro i verksamheten. Ledningsgruppens 

betydelse kan knappast betraktas som något överraskande resultat. Enligt 

Statskontoret (2016:20) utgör möjligheten att samtala med andra chefer och utbyta 

erfarenheter med varandra en av de viktigaste formerna av ledningsstöd. 

 

Näst efter den egna ledningsgruppen lyfte de strategiska cheferna i enkät-

undersökningen den regionala ledningsgruppen, där detta stöd ansågs mest behövt 

för förbättringsarbetet. I likhet med den egna ledningsgruppen så ansågs den 
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regionala ledningsgruppen minst behövd för en hög närvaro. De intervjuade 

cheferna lyfte dock inte den regionala ledningsgruppen lika högt i värde. Även om 

det mentala stödet i obekväma beslut värdesattes så beskrev en av cheferna den 

regionala ledningsgruppen så här: ”… för stöd i gemensamma processer, [men] inte 

för arbete på [min] enhet.”. Flera av de intervjuade valde även att betona vikten av 

sin närmsta chef, regionpolischefen, vad gäller bland annat beslutsfattandet och 

diskussioner om att agera som gott föredöme. Förutom ledningsgrupperna lyfte 

några av de intervjuade även informella nätverk i form av chefer eller andra 

individer som finns i den närmsta omgivningen som ett värdefullt stöd för 

diskussion om bland annat gemensamma utmaningar. De informella nätverkens 

betydelse bekräftas av Hjalmarson et al. (2004) som menar att informell kollegial 

rådgivning ofta är det som ledare förlitar sig på. Även Lind Nilsson (2003) 

framhåller informella samtal som ett av de främsta stöden för chefer. Enligt 

Johansson (2017) har ett begränsat antal chefer erbjudits möjlighet att delta i 

dialoggrupper, med ett framgångsrikt resultat. Det torde stärka litteraturens 

tyngdpunkt på gruppdynamik och kollegialt utbyte. 

 

 
Diagram 4.4 Upplevelsen av vilka ledningsstöd som är mest betydelsefulla för att bedriva ett ständigt 

förbättringsarbete.  
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Det ledningsstöd som efterfrågades minst av enkätundersökningens respondenter 

var stöd av mentorer. Närmare 50 % menade att det inte finns ett behov för 

mentorer eller mentorsprogram och var fjärde tillfrågad chef menade att det inte 

ens finns tillgängligt inom myndigheten. Detta får ses som något förvånande då 

Johansson (2017) uttryckte det som om det inte ens finns tillräckligt många 

mentorer för att mätta behovet. Detta kan förvisso förklaras med att fokus på 

ledningsstödet för närvarande är på de indirekta och direkta nivåerna och att de 

strategiska ledarna har uppnått en viss mognadsgrad av ledarskap som kräver 

andra former av stöd. 

 

Flera av de intervjuade cheferna problematiserade avsaknaden av en biträdande 

chef i form av en strategisk partner för att bolla tankar med. En av cheferna 

efterfrågade en biträdande chef för att få stöd i att långsiktigt ”bära kulturen”. Hen 

menade att avsaknaden av en partner innebär en utmaning i att staka ut riktningen 

för verksamheten, vilket resulterar i stress och en otrygg situation. I anknytning till 

detta var det även några av de intervjuade cheferna som lyfte behovet av utökat 

administrativt stöd främst i form av en assistent eller sekreterare. Detta för att 

frigöra tid för andra icke-administrativa arbetsuppgifter eller för att få högre 

närvaro i den egna verksamheten. Just vikten av fokus på att minska den 

administrativa bördan för chefer till förmån för frigjord tid som istället kan läggas 

på själva utövandet och utvecklandet av ledarskapet, är något som poängteras av 

Statskontoret (2016:20) Enligt Statskontoret är det de statliga myndigheternas 

ansvar att se till att berörda chefer erbjuds rätt stöd i sitt ledarskap. 

 

Enligt Härenstam och Österbo (2014) tillhör avsaknad av tid en av de faktorer som 

innebär en utmaning för utövandet av ledarskap. Just tiden, eller snarare bristen på 

densamma, återkom flera av de intervjuade strategiska cheferna till under 

samtalens gång. Tid krävs både för ökad närvaro i verksamheten men även för att 

hinna med att diskutera och reflektera över utövande av ett modernt ledarskap och 

dess följder. Det uttrycktes en förhoppning av frigörelse av tid efter att 

omorganisationen är klar. ”Vi behöver tid att lyssna in den verksamhet vi finns till för 

– att vara nära kunden.”.  

 

Förutom bristen på tid återkom även flera av de intervjuade till vikten av lokalt 

anpassat stöd. De menade att kommunikationsperspektivet nästan uteslutande 

fokuserar på nationella eller centrala angelägenheter. Önskemål om förbättringar 

vad gäller stöd för styrning och ledning av verksamheten på enhetsnivå förekom. 

Dessa uppfattningar kan möjligtvis kopplas till det skede i förändringsprocessen 

som Polismyndigheten, efter omorganisationen, befinner sig i. Enligt Johansson 

(2017) pågår en förflyttning av fokus från den nationella nivån till den regionala. 

Som i sin tur framöver ska fokusera på gruppcheferna och de lokala aktiviteterna i 

större utsträckning. 
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4.2.3 Den polisiära kontextens betydelse 

De intervjuade cheferna verkade vara överens om att det fortsättningsvis finns 

behov av ett visst mått kontroll i den specifika kontexten Polismyndigheten de facto 

befinner sig i. Polisens uppdrag, med avseende på t.ex. våldsbefogenheter, gör att 

man inte kan bygga hela verksamheten på enbart tillit. Ljungberg och Larsson 

(2012) menar att det i vissa verksamheter, däribland organisationer med stora krav 

på säkerhet och kontroll – såsom Polismyndigheten, alltid kommer att existera ett 

visst vertikalt perspektiv såsom exempelvis beslutsordningen. Det gräns-

överskridande verksamhetsflödet och de hierarkiska beslutsgångarna måste därför 

hitta ett sätt att samexistera (Ljungberg & Larsson, 2012). En av cheferna beskrev 

det som parallella system där man både kan utöva tillit och högt medarbetarskap 

samtidigt som man ”pekar med hela handen”. Behovet av struktur med klara 

beslutsvägar och mandat finns kvar och ger även stöd för cheferna i sitt ledarskap, 

men medarbetarna ges en större möjlighet att bidra och påverka genom att deras 

chefer i vardagen bjuder in till och lyssnar på deras åsikter och förslag. Hälften av 

cheferna menade även att kontrollen är nivåspecifik – att de i sin roll som strategisk 

chef är mer styrda och kontrollerade än vad de poliser som arbetar ”på fältet” är, 

vilka kan påverka sin vardag i större omfattning än vad cheferna själva har möjlighet 

till. Den operativa kärnan har, enligt dessa chefer, även tidigare haft ett stort 

förtroende att utföra sitt arbete på bästa sätt. Bristen på tillit har, och finns till viss 

del fortfarande, högre upp.  

 

Enligt Polissamordningen (2015) ska den nya Polismyndigheten genomsyras av att 

den lokala anpassningsförmågan ska utvecklas. Innovationsrådet (SOU 2013:40) 

sammanfattar att handlingsfrihet inom en myndighet är viktigt för att framgång ska 

kunna nås, både vad gäller innovation och vad gäller att sätta kunder såväl som 

medarbetare i fokus.  Flera av de intervjuade reagerade emellertid på de motstridiga 

budskapen om medarbetarskap, förtroendebaserat ledarskap och ”nedifrån-och-

upp-perspektiv” när de centrala, nationella, funktionerna fortsättningsvis – i de 

intervjuades ögon – bestämmer åtgärder och detaljstyr uppdrag. De menade att den 

nationella nivån ”har ett behov av att visa kraftfullhet och vill visa på att de kan leda, 

men det blir en krock med det förtroendebaserade ledarskapet de själva förespråkar.”. 

Respondenterna i enkätundersökningen verkar hålla med då 52 % valde uttrycket 

”krocken mellan nationell styrning och den nya styrmodellen” på frågan om 

utmaningar för övergången till ett modernt ledarskap. De intervjuade menade att 

det centrala budskapet blir ”ihåligt, falskt och meningslöst”, och de återkom till 

vikten av att agera som en förebild – även den centrala nivån måste leva som den 

lär. Denna topptyngda styrning ”skapar inte drivkraft och engagemang”. Enligt Björk 

(2016) kan ett varnandes finger lyftas med anledning av risken för krock mellan det 

lokala och det hierarkiska. Björk menar att krocken riskerar att frånkoppla ledning 

och medarbetare ytterligare. Även om det finns en viss förståelse för att det tar tid 

att växa in i den nya styrmodellen så efterfrågade de intervjuade cheferna en större 
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anpassning av verksamheten efter de lokala problembilderna i stället för en central-

styrd verksamhet.  

 

Man kan säga att det är medarbetardrivet, för det är några som har arbetat fram 

detta. Och de är medarbetare. Men det är inte de här medarbetarna som har arbetat 

fram det i alla fall. Alla behöver ju inte vara med och arbeta fram det man ska jobba 

med, men det är ganska långt avstånd från Stockholm till medarbetaren här. 

 

Statskontoret (2016:22) menar dock att den ökade fokuseringen på central styrning 

och (nationell) enhetlighet är en naturlig första fas i en omfattande förändrings-

process, men att samma centralstyrning kan riskera att minska tilliten hos 

medarbetarna – vilket verkar ha förekommit. 

 

Innovationsrådet (SOU 2013:40) konstaterar att myndigheternas handlingsfrihet 

ska möjliggöras genom ett ledarskap som uppvisar förmåga att samarbeta, bygga 

tillit och initiera innovationsprocesser. Enligt en av de intervjuade cheferna är den 

nya styrfilosofin i sig inte svårsåld – medarbetarskapet är inte heller svårsålt. 

Utmaningen ligger i att finna tid för värdegrund- och verksamhetsutveckling då 

tidsaspekten redan nu är begränsad. Chefen menade att man måste sälja in effekten 

av ”att påverka verksamheten är att man kan påverka sin vardag”.  

 

4.3 Resonemang kring definitionen av ett modernt ledarskap 

Litteraturen (Ellström et al., 2016; Yukl, 2012) beskriver det moderna ledarskapet 

med uttryck som ”samarbete, delaktighet, öppenhet, ständigt lärande, innovation, 

förändringsledarskap och ständiga förbättringar” På frågan om vilka tre ord som 

bäst beskrev de intervjuades upplevelse av ett modernt ledarskap förekom 

”närvarande” mest frekvent. Det fanns dock skilda uppfattningar om innebörden av 

en hög närvaro – synlighet i verksamheten, en hög tillgänglighet (över exempelvis 

e-post eller telefon) men även förmågan att ”befinna sig i samma rum mentalt”. 

Därefter följde ”inlyssnande” och ”engagerad” där det förstnämnda beskrevs bland 

annat som ”örat mot marken”, ”känselspröten utåt” och ”…att jag har två öron och en 

mun. Jag behöver lyssna dubbelt så mycket som jag pratar”19. De intervjuade menade 

att man inte enbart bör känna till vad som sker i verksamheten, men även ha en 

uppfattning av stämning och känslor bland medarbetarna. ”Engagerad” i sin tur 

förklarades som att visa ett gediget intresse för sin personal och de frågor som berör 

personalen, att uppmärksamma och se sin personal men även att ge återkoppling 

och feedback. Speciellt belystes vikten av att skapa förutsättningar för och stödja 

sina medarbetares möjligheter att göra ett bra jobb. 

 

Några av de intervjuade var även inne på vikten av att skapa goda relationer med 

sina medarbetare, både i syfte att utveckla förtroende och tillit men även för att 

                                                
19 Några av cheferna menade att inlyssnandet även går åt andra hållet – de har en skyldighet att lyssna till sina 
egna chefer. 
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utveckla ett individansvar i syfte att stärka medarbetarnas kraft att påverka genom 

att komma med förslag och ta egna beslut. Tullberg (2003) menar att det moderna 

ledarskapet, till skillnad från det traditionella, lyfter just relationen och inter-

aktionen mellan ledare och medarbetare. Det traditionella fokus som tidigare 

funnits på ledaren som person och dess agerande är inte längre väsentligt. En av de 

intervjuade beskrev det som ”individuell bidragsförväntan” – hen förväntade sig att 

medarbetarna ska bidra till verksamhetens utveckling. En annan av de intervjuade 

menade att man inte kan förvänta sig att idéerna kommer om man inte först skapar 

en kreativ och stödjande miljö. En av de intervjuade konstaterade att en av de 

svåraste aspekterna med det moderna ledarskapet var att balansera verksamhets-

fokus med medarbetarfokus. Man får inte glömma varför man går till jobbet, men 

man kan inte heller glömma de som utför jobbet – medarbetarna. En annan av de 

intervjuade ansåg dock att det finns en risk att det moderna ledarskapet blir för 

personligt – ” … man kan inte bara gå på känsla”.  

 

Genom bland annat ”öppenhet”, ”tydlighet” och ”ärlig” beskrev de intervjuade vikten 

av både verksamhetsspecifika och värdegrundsrelaterade riktlinjer, konsekvent 

kommunikation och ärliga relationer. I intervjuerna lyftes specifikt ”inlyssnande” 

men enbart fem av trettio respondenter (d.v.s. 17 %) i enkäten menade att det 

beskrev ett modernt ledarskap.  

 

Till skillnad mot de semistandardiserade intervjuerna då de intervjuade själva gavs 

möjlighet att beskriva sin uppfattning av det moderna ledarskapet så fanns det 

redan ett antal fördefinierade beskrivande ord i enkätundersökningen (se diagram 

4.5 på nästa sida). Dessa ord stammade dels från det teoretiska ramverket, dels från 

resultatet av intervjuerna. Över sextio procent av enkätundersökningens 

respondenter valde ”förtroende” som det ord som bäst beskrev deras syn på 

modernt ledarskap. Därefter följde ”möjliggörare” på 53 % och ”delegerande” på 46 

% – ett resultat som kan sägas gå i linje med Arbetsgivarverkets strategi för statliga 

arbetsgivare, där utveckling och innovation utgör en av tre målbilder 

(Arbetsgivarverket, 2015). Medan en (1) av sex (d.v.s. 17 %) av de intervjuade 

explicit lyfte ”tydlighet” så var det elva av trettio respondenter (d.v.s. 37 %) som 

valde ordet i enkätundersökningen. De när-besläktade ”delaktighet” och 

”medarbetarskap” fick 33 % respektive 30 % - det senare fick även utrymme i 

intervjuerna. I intervjuerna hade flera av de intervjuade uttryckt vikten av 

relationsskapande, vilket i enkätundersökningen enbart genererade 10 %. Dessa 

skillnader mellan intervjuer och enkät är intressanta och författarna frågar sig 

varför – finns det skillnader i hur man svarar på öppna respektive slutna frågor eller 

finns det andra förklaringar? 

 

Av de ord som närmast kan beskriva denna studies definition av modernt ledarskap 

hamnar ”förbättringsarbete” på 37 %, ”närvarande” på 30 %, och ”förebild” på 23 

%. Resultatet är därmed relativt samstämmigt med det definitionsresonemang 
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kring modernt ledarskap som lyfts fram i Innovationsrådets slutbetänkande Att 

tänka nytt för att göra nytta (SOU 2013:40) – vilken i sin tur delvis ligger till grund 

för författarnas egenutformade definition. Det får ses som något förvånande att den 

fjärde beståndsdelen ”förbindelselänk” valdes endast av en respondent, mot-

svarande 3 %, då majoriteten av de intervjuade ansåg att deras roll som brygga var 

en av deras viktigaste uppgifter.   

 

 
Diagram 4.5 Diagram över enkätfrågan rörande vilka ord som bäst beskriver det moderna ledarskapet. 

 

4.4 Om övergången till det moderna ledarskapet 

Åsikterna gick isär, bland de sex intervjuade strategiska cheferna, huruvida 

övergången till ett modernt ledarskap inom Polismyndigheten innebär något 

paradigmskifte eller inte. Tullberg (2003) framhåller att övergången från det 
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traditionella ledarskapet till ett modernt ledarskap i huvudsak har skett gradvis. 

Förändringen har kommit till stånd till följd av både växande intresse för 

ledarskapsfrågor och förändrade krav på det offentliga ledarskapet. Som i sin tur 

beror på reformeringar i den offentliga sektorn och samhälleliga förändringar 

(Holmberg, 2003; Karlsson, 2014; Yukl, 2012). Vissa av de intervjuade menade att 

viss försiktighet att kritisera det ”konservativa ledarskapet” vore klokt och att ”… det 

har funnits mycket positivt i det ledarskapet som har bedrivits tidigare.”. De får stöd 

av 22 % av enkätrespondenterna (se tabell 4.6) som menar att övergången skett 

gradvis. Andra gick så långt som att säga att ingenting egentligen har förändrats och 

illustrerade detta med ”kejsarens nya kläder”. De menade att organisationen inte 

står inför ett omvälvande paradigmskifte vad gäller ledarskapsfrågor, utan snarare 

ett perspektivskifte där det moderna ledarskapet nu är mer uttalat och efterfrågat. 

Det moderna ledarskapet har utövats av flera chefer tidigare, men det har nu fått en 

”stämpel”. Det gäller således att uppmuntra de som ligger lite längre fram i 

ledarskapsutvecklingen och visa på de goda exemplen om ett önskvärt ledarskap. 

 

Andra menade att övergången till ett modernare ledarskap innebär de facto en stor 

förändring för myndigheten och kommenterade detta med att tiden med ledaren 

som står i fören och ropar ”Framåt!” är förbi även om det kan vara svårt för vissa att 

släppa på det tidigare sättet att styra. En fjärdedel av enkätrespondenterna (se tabell 

4.6) stödde de intervjurespondenter som menade att myndigheten genomgår en 

stor förändring. 

 
Tabell 4.6. Svar på frågan om vilka uttryck som bäst beskriver övergången till ett modernt ledarskap 
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5 Slutsatser 
 

Syftet med den här studien var att bidra med kunskapsutveckling kring framgångsfaktorer och 

utmaningar för strategiska ledare, inom Polismyndigheten, för praktiserandet av ett modernt 

ledarskap. I detta kapitel återknyter författarna det framkomna resultatet till studiens 

forskningsfrågor. Slutsatserna bygger på författarnas bild av vad som kännetecknar ett modernt 

ledarskap ställda mot presenterat resultat.  

 

5.1 I vilken eller vilka delar av det moderna ledarskapet finns den främsta 

utvecklingspotentialen?  

Denna studie visar att en av de fyra hörnstenar som tillsammans bildar studiens 

definition av modernt ledarskap – att fungera som brygga – utgör en erkänd, sam-

stämmig och betydelsefull grundval i den nya styrfilosofin som just nu växer fram 

inom Polismyndigheten. Studien visar att utvecklingspotentialen främst återfinns i 

förhållningssättet till övriga tre hörnstenar.  

 

Respondenterna i denna studie lyfte fram många fördelar med att arbeta med 

ständiga förbättringar, men meningarna gick isär om på vilket sätt detta bör ske. Det 

fanns även önskemål om en lugnare förändringstakt och tydligare behovsanalyser. 

Studien visar således att utvecklingsutrymme finns vad gäller en mer enig syn på 

arbetet med ständiga förbättringar.   

 

När det gäller vikten av hög närvaro visar studiens resultat både på samstämmighet 

och på meningsskiljaktigheter. Respondenterna var överens om vikten av närvaro, 

men i vilken form denna bäst tar sig uttryck i fanns en påtaglig oenighet kring. Vissa 

av respondenterna framhöll närvaro genom synlighet i kärnverksamheten som 

oumbärlig. Andra uttryckte det rakt motsatta, med hänvisning till riskerna för att 

exempelvis underminera det direkta ledarskapet, och lyfte istället fram betydelsen 

av att alltid vara tillgänglig. Slutsatsen kan därmed dras att det också på detta 

område finns utvecklingspotential vad gäller vilken form av närvaro som är mest 

relevant för den aktuella kontexten.  

 

Slutligen visar studien - med utgångspunkt i de fyra hörnstenar som utgör studiens 

definition av ett modernt ledarskap – att en stor utmaning i övergången till ett 

modernt ledarskap inom Polismyndigheten också utgörs av förhållningssättet till 

hörnstenen ”att vara ett gott föredöme”. Respondenterna i denna studie var överens 

om vikten av att vara ett gott föredöme för att framgångsrikt kunna praktisera ett 

modernt ledarskap. ”Att leva som man lär” var ett av de mest frekvent före-

kommande uttrycken. Studien visar emellertid att respondenterna upplever en 

krock mellan den nya styrfilosofin och den nationella styrningen. Upprepade 

hänvisningar gjordes till upplevelsen av en fortlöpande detaljstyrning på nationell 

nivå, trots förespråkandet av ett förtroendebaserat ledarskap. Någon annan slutsats 
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än att utvecklingspotential också finns vad gäller dialogen internt kring innebörden 

av att vara ett gott föredöme är därför svår att landa i.  

 

I sammanhanget passar det väl att lyfta fram ett citat från en av de intervjuade 

cheferna, som på följande sätt summerade de främsta framgångsfaktorerna – tillika 

utmaningarna – för att uppnå ett modernt ledarskap inom Polismyndigheten: ”i) den 

nationella nivån kan inte toppstyra organisationen, ii) man måste leva som man lär, 

samt iii) medarbetarna måste själva bli intresserade av att dela ansvaret för 

verksamhetsutvecklingen”. 

 

5.2 Vilken roll spelar den polisiära kontexten för praktiserandet av ett 

modernt ledarskap?  

Studien visar vidare på att den polisiära organisationskulturen upplevs som 

diversifierad och heterogen. Kulturen kan skifta, ibland kraftigt, mellan olika arbets-

lag, arbetsorter, nivåer osv. Organisationskulturen bör, enligt respondenterna, 

dessutom betraktas ur ett förändringsperspektiv. Denna förändring härrör delvis 

till Polisens organisationsförändring, men också till övergången mot ett modernt 

ledarskap och en ny styrfilosofi. Studiens resultat antyder att de aktuella för-

ändringarna, för vissa anställda, utgör en särskild utmaning – både för en del chefer 

och för en del medarbetare. Ett citat från studien som på ett bra sätt sammanfattar 

vad flera av respondenterna uttryckte är följande: 

 

Hur får man en person att förstå att den inte har förstått? Hur får man en person att 

förstå att det inte handlar om att arbeta hårdare, ta fler beslut eller vara kraftfullare? 

Hur medvetandegör man någon som är omedveten? Vi kommer inte att förbättra våra 

resultat förrän vi når kollektiv förståelse, men hur får man med sig dessa individer på 

kulturresan – från kontroll till tillit? 

 

Därtill visar studiens resultat att den polisiära kontexten spelar en viss roll för 

praktiserandet av ett modernt ledarskap. Respondenterna förmedlade en stor 

samstämmighet i att den specifika kontexten förutsätter ett visst mått av kontroll, 

oavsett tidsenlig styrfilosofi. Slutsatsen får därmed dras att den polisiära kontexten 

– i sig – till viss del för med sig en utmaning för praktiserandet av ett modernt 

ledarskap. Studien visar således på utvecklingspotential vad gäller formerna för 

samexistens mellan vertikala beslutsgångar och horisontellt ledarskap. Samtidigt 

lyfter emellertid resultatet den polisiära kontexten som en styrka – tillika 

framgångsfaktor. Klara beslutsvägar och tydliga mandat fungerar enligt flera av 

respondenterna som ett viktigt stöd för cheferna i sitt ledarskap, vilket i sin tur 

skapar bättre förutsättningar och möjligheter för medarbetarna till delaktighet och 

påverkan. 
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5.3 Vilka ledningsstöd är centrala för praktiserandet av ett modernt 

ledarskap? 

När det kommer till respondenternas uppfattning kring vilka ledningsstöd som är 

centrala för praktiserandet av ett modernt ledarskap visar studien att det råder 

stora meningsskiljaktigheter i synen på tillgängligheten av interna ledningsstöd. 

Uppfattningarna i frågan hade en spännvidd från ”jag har inget stöd över huvud 

taget” till ”jag har allt stöd jag behöver”. Dock fanns en påtaglig enighet kring 

betydelsen av den egna ledningsgruppen. En majoritet av respondenterna framhöll 

den egna ledningsgruppen som det allra mest betydelsefulla stödet för praktiseran-

det av ett modernt ledarskap, såväl de chefer som deltog i studien via intervju som 

de chefer som deltog via enkät. Den regionala ledningsgruppen framhölls också den 

som betydelsefull – om än inte lika högt värderad.  Därutöver lyftes främst andra 

former av informella nätverk, i form av andra chefer eller medarbetare, som det 

viktigaste stödet att tillgå. Enigheten kring vikten av ett starkt stöd ”på hemmaplan” 

var stort – flertalet chefer uttryckte att kommunikationsperspektivet nästan 

uteslutande har fokus på nationella eller centrala angelägenheter.  

 

Flertalet av respondenterna hänvisade till avsaknaden av stöd i form av en 

biträdande chef. Främst i syfte att ha en strategisk partner att bolla tankar och idéer 

med – uttryck som att sakna en jämlike för att få stöd i att ”långsiktigt bära kulturen” 

och ”staka ut riktningen” förekom på flera håll. Studiens resultat visar på en, hos de 

strategiska cheferna vanligt förekommande, uppfattning att bristen på stöd i form 

en biträdande chef också kan kopplas samman med bristen på tid. Bristen på tid var 

en återkommande beröringspunkt i samtliga intervjuer som genomfördes i denna 

studie – resultatet visar på en samstämmighet i att bristen på tid försvårar såväl 

chefernas möjligheter till närvaro i verksamheten som till utrymme för reflektion 

och diskussion kring utövandet av det moderna ledarskapet. En av cheferna 

formulerade sig enligt följande: ”Den nya styrfilosofin är i sig inte svårsåld – 

medarbetarskapet är inte svårsålt. Utmaningen ligger i att finna tid för värdegrund- 

och verksamhetsutveckling då tidsaspekten redan nu är begränsad”. 

 

Sammantaget kan slutsatsen dras att de strategiska cheferna främst förlitar sig på 

det stöd som finns att tillgå i den närmsta omgivningen, snarare än på de former av 

ledningsstöd som finns att tillgå via centrala funktioner. Därtill förekommer 

uppfattningen att interna stöd från centrala funktioner helt saknas, trots att 

studiens kartläggning påvisar att så inte är fallet. Resultatet talar därmed för att det 

också finns utrymme för utveckling – mellan den strategiska och nationella nivån – 

vad gäller dialogen kring ledningsstöd.  
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6 Diskussion 
 

I detta avslutande kapitel diskuterar författarna fritt och med ”högt i tak” studiens slutsatser och 

deras relevans. Ett par av de slutsatser som torde vara av särskilt intresse och vikt för 

Polismyndigheten, ur ett fortsatt ledarskaps- och utvecklingsperspektiv, lyfts här särskilt fram. I det 

avslutande kapitlet förs också en diskussion kring studiens metod, validitet och reliabilitet. Kapitlet 

avslutas med våra tankar kring förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Som författare till denna studie har vi all anledning att känna oss nöjda. Vår 

upplevelse är att våra forskningsfrågor har besvarats på ett adekvat sätt och att vi 

därigenom har lyckats uppnå syftet med studien. Vår bild är därtill att studien har 

skapat ringar på vattnet – feedback från flera håll talar för att våra frågor har gett 

nytt bränsle åt tankeprocesserna inom Polismyndigheten kring det moderna 

ledarskapets innebörd och praktiserande. Slutligen känner vi också för egen del att 

studien har bidragit till kunskapsutveckling på aktuellt område, med viktiga insikter 

kring det moderna ledarskapets betydelse för verksamhets- och ledarskaps-

utveckling ur ett modernt kvalitetsperspektiv.   

 

De slutsatser som resultatet i denna studie landat i torde vara av värde för den 

fortsatta ledarskapsutvecklingen inom Polismyndigheten. Särskilt med tanke på att 

resultatet är förankrat hos en betydande del av Polismyndighetens chefer på 

strategisk nivå – en chefsnivå som är vital i att ”sätta agendan” och visa riktningen 

för sina medarbetare. Som författare anser vi även att resultatet i viss mån bör 

kunna vara aktuellt ur ett generellt ledarskapsperspektiv på strategisk nivå inom 

andra verksamheter i den offentliga sektorn. Slutsatserna må till största del inte 

utgöra några uppseendeväckande överraskningar, men bör ändock kunna betraktas 

som viktiga – dels i ljuset av att respondenterna i denna studie representerar en 

betydande del av Polismyndighetens ledning på strategisk nivå och dels med 

anledning av att övrig forskning på området är svår att betrakta som annat än 

bristfällig. Det finns emellertid ett par slutsatser som vi vill lyfta i denna diskussion: 

 

För det första får det anses som något förvånande att det kommunikativa ”glappet” 

mellan den regionala och nationella chefsnivån upplevs, av de strategiska cheferna, 

så betydande. Vår uppfattning är att det i sammanhanget visserligen är viktigt att 

förhålla sig ödmjukt till det faktum att en så stor omorganisation som Polismyndig-

heten genomgått tar tid att få på plats och att sagda omorganisation sker i olika faser. 

Därtill måste det finnas en viss förståelse för de utmaningar som fokusskiftet från 

kontroll till tillit ut ett ledningsfilosofiskt perspektiv i sig medför. Men, den aktuella 

slutsatsen signalerar också ett allvar. Ett allvar som också det förtjänar att bemötas 

med ödmjukhet. Att en så betydande del av den strategiska ledningen på regional 

nivå upplever att den nationella nivån inte till önskad omfattning ”lever som man 

lär” bör inte ringaktas. Den upplevda krocken mellan den nya styrfilosofin och den 
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nationella styrningen torde därför vara av central betydelse i den fortsatta dialogen 

mellan den regionala och nationella chefsnivån inom Polismyndigheten. 

 

För det andra har vi medvetet valt att också uppmärksamma en av de slutsatser som 

sannolikt, av en del, kan uppfattas som provokativ och därmed kan tänkas vara svår 

att föra på tal: Vi anser att det är viktigt att belysa det faktum att det på flera håll 

antyddes att vissa anställda inom Polismyndigheten, strategiska chefer däribland, 

står inför stora utmaningar i det förändringsarbete som rör det ledningsfilosofiska 

skiftet från kontroll till tillit. Att som studiens titel uttrycker – att våga – får ur ett 

ledarskapsutvecklingsperspektiv anses vara lika viktigt som det är svårt. Att våga 

föra på tal tillkortakommanden, utifrån ett modernt ledarskapsperspektiv, hos 

andra är viktigt. Att våga kännas vid motsvarande tillkortakommanden hos sig själv 

är kanske än mer betydelsefullt. En av respondenterna beskrev övergången till ett 

modernt ledarskap inom Polismyndigheten som en resa där målet utgörs av 

”kollektiv förståelse”. Kanske kan man i andra ordalag också benämna det som att 

”alla ska med”.  Frågan är bara hur? Hur kan dialogen kring chefers diversifierade 

förutsättningar att förhålla sig till det moderna ledarskapet och Polismyndighetens 

nya styrfilosofi föras till ytan och bli en naturlig och självklar del i vardagen? Denna 

utmaning, tillika framgångsfaktor, torde även den vara av stor betydelse för den 

fortsatta utvecklingen av ledarskapet inom Polismyndigheten.  

 

Vad gäller de studerade framgångsfaktorerna och utmaningarna i övergången till ett 

modernt ledarskap noterar vi att tillgängligt ledningsstöd i form av lokala 

dialogresurser, främst den egna ledningsgruppen, har enligt de medverkande 

cheferna en avgörande betydelse för att lyckas i praktiserandet av ett modernt 

ledarskap. Detta var i linje med vad vi anade i studiens början. Det visade sig 

däremot att organisationskulturen inte gavs lika stor vikt som vi trodde – även om 

den polisära organisationskulturen kan ses speciell och, i vissa fall, utmanande så 

upplevdes den inte lika betydelsefull i sammanhanget. 

 

I förhållande till tidigare forskning, vad gäller verksamhets- och ledarskaps-

utveckling generellt, får studiens resultat sägas vara bekräftande, åtminstone i viss 

utsträckning. Studien visar att de fyra hörnstenarna, som i detta sammanhang 

tillsammans fått utgöra definitionen av ett modernt ledarskap, alla uppfattas som 

betydelsefulla för praktiserandet av ett modernt ledarskap. Resultatet går således i 

linje med de i litteraturen vanligt förekommande attributen vid beskrivningen av ett 

modernt ledarskap; närvaro, ständiga förbättringar etc. (Ellström et al., 2016; 

Ljungberg & Larsson, 2012; SOU 2013:40) Hur hörnstenarna, som en del i det 

moderna ledarskapet inom Polismyndigheten, ska praktiseras råder det emellertid 

större frågetecken kring. De båda slutsatser som ovan lyfts fram, utgör 

ändamålsenliga exempel på detta.  Med andra ord visar studiens resultat även på att 

dialog och kommunikation är vitala delar i praktiserandet av ett modernt ledarskap. 
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Också detta bekräftar vad tidigare forskning visat – att just dialog/interaktion utgör 

en central del i det moderna ledarskapsutövandet. (Tullberg, 2003)  

 

Samtidigt får det konstateras att det sparsamma forskningsutbudet, vad gäller det 

moderna ledarskapet och dess praktiserande i den polisspecifika kontexten, med 

vissa undantag (resultatet kan exempelvis kopplas till Wieslanders (2016) studie 

om att kommunikativa brister riskerar försvåra förbättringsarbete, vilket i sin tur 

inte främjar verksamhetsutveckling) medför svårigheter i att såväl bekräfta som 

förkasta tidigare forskning. Med utgångspunkt i hur ny den nya Polismyndigheten 

är som organisation – i kombination med den förändringsprocess som övergången 

till en ny styrfilosofi medför, får resultatet i denna studie därför också delvis 

betraktas som ett nytillkommet bidrag på det kontextspecifika forskningsområdet. 

 

Avslutningsvis får konstateras att slutsatserna i denna studie till stor del landar i 

utvecklingspotential utifrån ett kommunikativt perspektiv. Studien visar att de 

brister och utmaningar som lyfts fram av respondenterna oftast har sin grund i 

bristfällig dialog. Vi vill således framhålla vikten av att på alla ledarskapsnivåer 

förhålla sig ödmjukt inför sina egna eventuella tillkortakommanden för att nå 

framgång i praktiserandet av ett modernt ledarskap. 

 

6.2 Metoddiskussion, validitet och reliabilitet 

Vi menar att intervjuerna kopplat med enkätundersökningen har gett underlag för 

att svara på studiens frågeställningar. Studiens styrka är den höga svarsfrekvensen 

och det faktum att datainsamlingen gav ett underlag som täcker hela myndigheten 

på studerad nivå – med andra ord hela Sverige. Av de som kunde bidra till att 

besvara studiens syfte medverkade hela 76 procent. Studiens svaghet är avsaknad 

av kontextuell teori, främst med avseende på vetenskaplig forskning. I vissa 

teoretiska avsnitt har vi fått förlita oss på generell forskning i stället för på forskning 

som berör den polisära miljön, i andra fall har vi nyttjat rapporter och studier inom 

aktuell kontext men som får ses som mindre ”vetenskapliga”. Tyvärr fick vi inte ta 

del av informationen om tillgängligt ledningsstöd i myndigheten förrän långt efter 

att både intervjuerna och enkätundersökningen var avklarade. Hade vi vetat det vi 

visste efter den värdefulla informationen, hade vi sannolikt formulerat frågorna om 

ledningsstöd något annorlunda – och resultatet hade möjligen således sett något 

annorlunda ut. Vi menar att trots detta så har vi ändock lyckats att mäta det som 

studien avsåg att mäta – det vill säga, studien har ett högt mått av validitet. 

 

I avseendet reliabilitet, som är ett uttryck för replikerbarhet eller återkommande 

överenstämmelse, får vi anse att sannolikheten för ett exakt likadant resultat vid ett 

annat tillfälle är nästintill orimligt. Att återskapa exakt likadana förutsättningar i 

samma eller en annan miljö får ses som en omöjlighet. Men med detta sagt så 

utesluter vi inte att utvecklade verktyg inte kan användas i en liknande kontext!  
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Ett övervägande var huruvida vår förförståelse skulle utgöra en styrka eller en 

utmaning i studiens genomförande. Lite partiska får vi nog summera att det var en 

bidragande framgångsfaktor, i fråga om bland annat kunskap om myndighetens 

uppbyggnad, direkt tillgång till den strategiska nivån och ”snacket i korridoren” – 

medarbetarnas syn på ledarskapet. Snacket i korridoren gav oss insikten att vårt 

arbete redan innan dess slutförande bidragit till ett nyväckt behov av att diskutera 

dessa frågor.  

 

Ett annat övervägande var hur vi kunde uppnå en hög grad av konfidentiellt och 

anonymt underlag. Vi ville ge de intervjuade och respondenterna i enkäten en 

trygghet att svara öppet med vetskapen om att deras medverkan inte kan spåras 

tillbaka till dem. Bidragande faktorer till avidentifieringen gjordes redan då vi valde 

att anonymisera vilken av Polismyndighetens sju regioner som agerade fallstudie 

och den avidentifieringen stärktes ytterligare genom att vi redan i ett tidigt skede i 

redigeringen och filtreringen av materialet från intervjuerna var noga med att 

utesluta all information som kan användas för att härleda vem som sagt vad. 

Objektivitet har säkerställts genom bland annat uppdelning av utförandet av 

intervjuerna och att den huvudsakliga databearbetningen som rörde redigering och 

filtrering utfördes av den av oss med lägst risk för subjektiv tolkning. 

 

Utarbetandet av intervjuformulär tog lång tid och många diskussioner i anspråk. 

Detta för att vi hyste en viss oro av att de intervjuade cheferna skulle ”sväva ut” och 

diskutera fördelar kontra nackdelar med myndighetens omorganisation i stället för 

att koncentrera sig på studiens syfte – det moderna ledarskapet. Vår oro var 

obefogad. De intervjuade cheferna höll sig inom ramarna och svarade både 

öppenhjärtigt och i många fall självkritiskt på våra frågor. Formen av semi-

standardiserade – och semistrukturerade – frågor fungerade i sammanhanget väl, 

även om det genererade en hel del arbete i efterföljande redigering. 

 

Beslutet att utöka datainsamlingen till att även innehålla en enkätundersökning får 

nog ses om ett lyckat sådant. Trots att det genererade merarbete var fördelarna fler. 

En svarsfrekvens på närmare 80 procent får anses som hög, till och med för 

chefsundersökningar. Vi kan inte tolka det på något annat sätt att det finns ett stort 

intresse av frågorna på strategisk nivå i myndigheten. Den höga svarsfrekvensen 

bidrog även till en högre grad av representativitet och generalisering. Vi tar dock 

med oss att några av enkätrespondenterna upplevde vissa av frågorna i enkäten som 

komplexa och svårförstådda, men vi menar att det generella utfallet inte har på-

verkats. 

 

6.3 Fortsatt forskning 
Som i studien tidigare nämnt, finns det ett upplevt tomrum avseende ledarskaps-

frågor inom den poliskontextuella forskningen. Avsaknaden av forskning om 

ledarskap inom offentlig sektor lyfts bland annat av Innovationsrådet i rapporten 
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Lean och systemsyn inom stat och kommun (Innovationsrådet, 2012). Det bör i 

sammanhanget nämnas att det förvisso finns ett visst teoretiskt underlag vad gäller 

exempelvis ledarskap och förtroende samt organisationskulturen inom Polisen, 

men på det stora hela är forskningsutbudet knapphändigt. Med hänvisning till 

resultatet i denna studie, som bland annat visar på att ledarskapsfrågor inom 

Polismyndigheten är av stor betydelse, kan det te sig något märkligt att den 

poliskontextuella forskningen hitintills inte givits större prioritet än vad som 

förefaller vara fallet.  

 

Bland de specifika beståndsdelarna som utgjort denna studies definition av ett 

modernt ledarskap, är det ständiga förbättringsarbetet en av de delar som utmärker 

sig – meningarna går här isär vad gäller såväl omfattning, som form och betydelse. 

Det vore således intressant att vidare studera hur det ständiga förbättringsarbetet, 

präglat av Kaizen, kan tillämpas i den polisiära kontexten.  

 

Vidare så har resultatet pekat på utvecklingspotential gällande kommunikationen i 

myndigheten. Detta i ett flerdimensionellt perspektiv: mellan olika nivåer – såsom 

mellan den nationella och den regionala nivån; mellan medarbetare på samma nivå 

– såsom det uttalade behovet av dialogpartners; och mellan myndigheten i sig och 

den politiska beslutsfattarnivån – i syfte att både påverka och påverkas. Det torde 

således finnas flertalet uppslag för vidare forskning inom detta område. 

 

Med utgångspunkt i resultat och slutsatser, vill vi avslutningsvis knyta ihop denna 

studie med en tredje och sista propå vad gäller forskningsuppslag för framtiden. 

Forskningsområdet ifråga är inte nödvändigtvis unikt för Polismyndigheten utan 

förekommer sannolikt som fenomen i de flesta verksamheter. Vi vill emellertid lyfta 

fram detta område då vi anser det vara intresseväckande – och, med högt i tak, 

kanske även forskningsmässigt välbehövligt: Hur kan omedvetenhet hos enskilda 

individer metevetandegöras? Hur får man de som är oförstående att förstå att de är 

oförstående? Hur får man alla individer att just våga? Att våga pröva? Att våga pröva 

nytt? 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – E-postmeddelande till intervjurespondenterna med information 

om upplägg och innehåll. 

 

Hej ***, 

 

Stort tack för att Du tar Dig tid och deltar i denna studie om övergången till modernt 

ledarskap på strategisk nivå i Polismyndigheten. Din medverkan är mycket 

värdefull. Studien utförs som avslutande arbete inom magisterprogrammet 

Kvalitets- och ledarskapsutveckling vid Mittuniversitetet. 

Vi ses den 9 mars kl. 13:00 (*plats*) för en intervju som kommer att ta maximalt 90 

minuter i anspråk. Under intervjun kommer vi att behandla frågor rörande modernt 

ledarskap, som vi definierar enligt följande:  

”Ett ledarskap som genomsyras av att fungera som brygga mellan uppdragsgivare 

och arbetstagare, att agera gott föredöme, att ha ett öppet förhållningssätt till 

ständiga förbättringar samt att ha en hög grad av närvaro där kärnverksamheten 

utförs”. 

I definitionen framgår de fyra beståndsdelar vi har identifierat som avgörande för 

praktiserandet av ett modernt ledarskap; att agera som en brygga, att agera gott 

föredöme, att arbeta med ständiga förbättringar samt att ha en hög närvaro i 

kärnverksamheten. Vi är intresserade av Dina åsikter och reflektioner om dessa fyra 

beståndsdelar. Vi kommer även att beröra ledares upplevda behov av ledningsstöd 

för att utöva och utveckla ett modernt ledarskap i avseende till ovan fyra delar samt 

upplevelsen av organisationskulturens påverkan på ledarskapsutövandet. 

 

Vi ser fram emot att träffa Dig! 

 

Med vänlig hälsning, 

Nina Jidetoft 

Lotta Rydström



 
 

 

Bilaga 2 – Intervjuguide. 

 

Presentation 

• Presentation av oss själva 

• Avslutande arbete/studie inom magisterprogrammet Kvalitets- och 

ledarskapsutveckling vid Mittuniversitetet. 

• Studie om övergången till modernt ledarskap på strategisk nivå i 

Polismyndigheten. Igen tack - medverkan är mycket värdefull.  

• Intervjun kommer att ta ca 60 - 90 minuter. 

• Vi vill poängtera att allt som sägs kommer att anonymiseras. Inte heller region * 

som fallstudie kommer att vara namngiven. 

• Har du några frågor innan vi börjar? 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Intervjuupplägg 

• Under intervjun kommer vi att behandla frågor rörande modernt ledarskap, som 

vi definierar med bakgrund av fyra beståndsdelar (vilka vi anser vara avgörande 

för praktiserandet av ett modernt ledarskap). 

• Ledares upplevda behov av ledningsstöd för att utöva och utveckla ett modernt 

ledarskap i avseende till ovan fyra delar. 

•  Upplevelsen av organisationskulturens påverkan på ledarskapsutövandet. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Modernt ledarskap (40 – 60 min) 

Huvudfråga: 

Hur skulle du beskriva innebörden av ett modernt ledarskap med tre ord? 

I vårt arbete har vi definierat modernt ledarskap utifrån fyra beståndsdelar. Vi 

kommer nu att gå in på var och en av dessa fyra delar. I varje del kommer vi även att 

fråga om tillgängligt och behövt ledningsstöd. Ledningsstöd kan delas upp i två 

delar; administrativa stöd (guider, mallar, styrdokument) samt stöd för 

ledarskapsutövande och -utveckling. Vi har valt att endast fokusera på den 

sistnämnda.  

Vi vill poängtera att alla frågor ställs ur ett ledarskapsperspektiv – hur du agerar 

och tänker i din roll som ledare i Polismyndigheten. 

 

 

 

 



 
 

 

1. Att fungera som en brygga 

- (Förbindelselänk mellan politik) och praktik och mellan den interna verksamheten 

och externa aktörer - ex andra samhällsinstitutioner 

- Omsätta strategi till praktik/Översättare mellan strategiskt och operativt arbete 

Huvudfråga: 

En av landets regionpolischefer har uttryckt att en av de största utmaningarna för 

ledarskapet inom Polisen framöver är att fungera som brygga mellan det politiska 

uppdraget (att övergå till ett ”modernt ledarskap”) och medarbetarna. Vad är din 

reflektion runt detta? 

Följdfrågor beroende på svar: 

Vad tycker du det innebär i din roll som ledare att vara en ”brygga”?  

Hur ser du på din ledarskapsroll som ”brygga”? Är den av stor vikt? 

Vad är en ”bryggas” viktigaste arbetsuppgift? 

Hur upplever du som ledare att du idag får ledningsstöd i att vara och bli bättre på 

att vara denna ”brygga”? 

• Följdfrågor på detta: hur arbetar ni i dag, frekvens, typ, etc.? 

Vilket ledningsstöd upplever du idag saknas för dig som ledare inom detta 

område?    

• Följdfrågor på detta: hur kan det hjälpa dig, vet du andra som använder det 

etc.? 

2. Att agera gott föredöme 

- Att agera för verksamhetens bästa, inte för egen vinning. 

- (Att agera transparent, konsekvent, ärligt och rättvist). 

- Att hålla det man lovar och uppfylla det man åtagit sig samt att ta ansvar för sina 

misstag. 

Huvudfråga: 

En annan del i ”det moderna ledarskapet” är att i sin roll som ledare/strategisk 

chef utföra sitt uppdrag genom att vara ett gott föredöme. Hur skulle du beskriva 

innebörden av att vara ett gott föredöme? 

Följdfrågor beroende på svar: 

Hur upplever du som ledare att du idag får ledningsstöd i att vara och bli bättre på 

att vara ett gott föredöme? 

• Följdfrågor på detta: hur arbetar ni i dag, frekvens, typ, etc.? 

Vilket ledningsstöd upplever du idag saknas för dig som ledare inom detta 

område?    

• Följdfrågor på detta: hur kan det hjälpa dig, vet du andra som använder det 

etc.? 

 

 



 
 

 

3. Att arbeta med ständiga förbättringar 

- (Att systematiskt och fortlöpande genomföra förbättringsarbete (i verksamheten)). 

- (Att utveckla den kommunikativa förmågan för att bygga tillit).  

Huvudfråga: 

Begreppet ”ständiga förbättringar” är en annan definition som ofta förekommer i 

diskussioner kring utövandet av ”ett modernt ledarskap”. Vad betyder ”ständiga 

förbättringar” för dig? 

Följdfrågor beroende på svar: 

Hur arbetar du i din roll som ledare med ständiga förbättringar? 

• Vad gäller utveckling av kärnverksamheten 

• Vad gäller utveckling av ledarskapet  

Hur upplever du som ledare att du idag får ledningsstöd för ständiga förbättringar? 

• Följdfrågor på detta: hur arbetar ni i dag, frekvens, typ, etc.? 

Vilket ledningsstöd upplever du idag saknas för dig som ledare inom detta 

område? 

• Följdfrågor på detta: hur kan det hjälpa dig, vet du andra som använder det 

etc.? 

4. Att ha en hög närvaro i kärnverksamheten 

- (Att vara synlig och delaktig i kärnverksamheten). 

- Att vara i dialog med medarbetare om/i kärnverksamheten. 

- Att förstå vikten av medarbetarskap och ledarskap. 

Huvudfråga: 

I dialoger som rör ”det moderna ledarskapet” pratas det också ofta om vikten av 

närvaro – alltså vikten av att utöva ett närvarande ledarskap. Vad innebär detta för 

dig?  

Följdfrågor beroende på svar: 

Måste man som ledare på strategisk nivå inom Polisen själv kontinuerligt närvara i 

den operativa miljön eller går det att inhämta likvärdig kunskap om verksamheten 

genom att ta del av information om verksamheten på annat sätt? I så fall på vilket 

sätt? 

Hur upplever du som ledare att du idag får ledningsstöd för närvaro i 

kärnverksamheten/stöd för att ta del av information om kärnverksamheten? 

• Följdfrågor på detta: hur arbetar ni i dag, frekvens, typ, etc.? 

Vilket ledningsstöd upplever du idag saknas för dig som ledare inom detta 

område? 

• Följdfrågor på detta: hur kan det hjälpa dig, vet du andra som använder det 

etc.? 

_______________________________________________________________________________________________ 

 



 
 

 

Framgångsfaktorer och utmaningar (10 – 15 min) 

I vårt arbete har vi identifierat tre huvuddelar som både utgör framgångsfaktorer 

samtidigt som de är utmaningar i övergången till ett modernt ledarskap - 

organisationskultur, ledningsstöd samt integrationen av kontroll och tillit. 

Ledningsstödet har vi ju redan diskuterat, så i kommande frågor ligger fokus på 

organisationskultur och kontroll/tillit-komplexiteten. 

Huvudfrågor: 

Hur skulle du beskriva Polisens organisationskultur? Positiva/negativa 

reflektioner? 

Kan du som ledare påverka organisationskulturen? På vilket sätt? 

Hur kan organisationskulturen påverka utövande av ledarskapet? 

Anser du att Polisens organisationskultur är en stor angelägenhet i övergången 

mot ett ”modernt” ledarskap. Varför eller varför inte? 

Vilka utmaningar upplever du att den polisiära kontexten medför i övergången till 

ett modernt ledarskap? 

• Följdfråga på detta: Vad finns det för utmaningar för Polisen inför 

framtiden med hänsyn till komplexiteten att integrera tillit i en 

verksamhetsform som per automatik kräver en hög grad av kontroll och 

tydliga beslutskedjor?  

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Kartläggningsfrågor (5 – 10 minuter) 

Vi avslutar med några konkreta frågor gällande din bakgrund, din syn på modernt 

ledarskap samt din roll som ledare.  

Huvudfrågor: 

Hur ser din utbildningsbakgrund ut? 

Hur länge har du arbetat inom Polisen och vilka roller har du tidigare haft? 

Hur länge har du arbetat som chef/ledare inom Polisen? Och på strategisk nivå? 

Vilken roll har du som ledare och varför valde du att bli chef på strategisk nivå? 

Avslutningsfråga: 

Stort tack för din engagerade medverkan i denna intervju. Innan vi avslutar, finns 

det något ytterligare du i sammanhanget själv vill tillägga? 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga 3 – E-postmeddelande till enkätrespondenterna i samband med 

enkätutskick. 

 

Hej, 
 
Vi utför en studie om övergången till modernt ledarskap vid Polismyndigheten och 
hoppas att du har möjlighet att svara på några frågor. 

Enkäten består av åtta frågor som inte tar mer än fem-tio minuter att fylla i. Dina 
svar är oerhört betydelsefulla - de utgör en viktig del av vår studie. Antalet chefer 
på din nivå är begränsade i antal, vilket gör ditt bidrag extra viktigt. 

Givetvis kommer dina svar att vara helt anonyma.  

>> Klicka här << för att komma till enkäten. Enkäten går att svara på via en 
mobiltelefon eller surfplatta men vi rekommenderar att du använder en dator med 
webbläsare. 

Vi utför denna enkät under en veckas tid, så vi tar tacksamt emot dina svar senast 
31 mars. 

Stort tack på förhand för ditt bidrag! 
 
Men vänlig hälsning, 
Nina Jidetoft 
Lotta Rydström 
Mittuniversitetet 
Institutionen för teknik, fysik och matematik 

Om inte ovan länk fungerar kopiera och klistra in följande i en webbläsare: 
https://sv.surveymonkey.com/r/modernt_ledarskap 
  

https://sv.surveymonkey.com/r/modernt_ledarskap


 
 

 

Bilaga 4 – Enkätfrågor. 

 

1. Vilka av följande ord beskriver enligt dig bäst ett modernt ledarskap? (Du 

kan välja max 5 ord.) 

Förbättrings-

arbete 

Inlyssnande 

Synlighet   

Möjliggörare  

Värdegrunds-

arbete  

Konsekvent 

Innovation  

Relationsbyggare  

Närvaro 

Tillgänglighet 

Tydlighet 

Förbindelselänk 

Delegerande  

Förebild   

Delaktighet   

Transparent  

Medarbetarskap  

Ärlig  

Förtroende 

Autentisk

 

2. Vi har definierat modernt ledarskap i enlighet med följande fyra 

beståndsdelar: 
 
• att fungera som brygga 
• att agera gott föredöme 
• att arbeta med ständiga förbättringar 
• att ha en hög grad av närvaro i kärnverksamheten 

 
Följande frågor rör din upplevelse av hur viktiga dessa fyra beståndsdelar är för 
att praktisera ett modernt ledarskap.  
 
Viktning: skala 1–5  
1 = detta är inte alls viktigt för praktiserande av ett modernt ledarskap 
5 = detta är avgörande för praktiserandet av ett modernt ledarskap. 
 
Att agera som en brygga     
Definition: ”Förbindelselänk mellan politik och praktik.”    
 
Att agera gott föredöme     
Definition:  ”Att agera transparent, konsekvent, ärligt och rättvist.”  

  
Att arbeta med ständiga förbättringar    
Definition: ”Att systematiskt och fortlöpande genomföra förbättringsarbete (i 
verksamheten) och att utveckla den kommunikativa förmågan för att bygga tillit.”
  
Att ha en hög grad av närvaro i kärnverksamheten    
Definition: ”Att vara synlig och delaktig i kärnverksamheten.”  

  
3. ATT FUNGERA SOM BRYGGA: Vi är intresserade av att veta din upplevelse 

av tillgängligt eller saknat ledningsstöd för att du som strategisk chef ska 
kunna fungera som brygga. 

 
Väljer du alternativen Finns/Finns inte under tillgänglighet önskar vi även att du ger 
en vikt till behovet av specifikt ledningsstöd.  
 



 

 

Viktning: skala 1–5  
1 = ledningsstödet är inte alls viktigt för praktiserande av ett modernt ledarskap 
5 = ledningsstödet är avgörande för praktiserandet av ett modernt ledarskap. 
 
Att agera som en brygga Finns Finns inte Behövs ej 
Stöd från regional ledningsgrupp  1-5 1-5 
Stöd från egen ledningsgrupp  1-5 1-5 
Rådgivning från central HR-funktion  1-5 1-5 
Mentorskap    1-5 1-5 
Formellt nätverk – t.ex. statliga chefsnätverk 1-5 1-5 
Informellt nätverk – t.ex. dialogpartners 1-5 1-5  
 

 
Exempelbild på hur fråga 3 – 6 såg ut i det webbaserade enkätformuläret.  
  
4. ATT AGERA GOTT FÖREDÖME: Vi är intresserade av att veta din 

upplevelse av tillgängligt eller saknat ledningsstöd för att du som 
strategisk chef ska kunna agera gott föredöme. 
 

Väljer du alternativen Finns/Finns inte under tillgänglighet önskar vi även att du ger 
en vikt till behovet av specifikt ledningsstöd.  
 
Viktning: skala 1–5  
1 = ledningsstödet är inte alls viktigt för praktiserande av ett modernt ledarskap 
5 = ledningsstödet är avgörande för praktiserandet av ett modernt ledarskap. 
 
 
   



 

 

Att agera gott föredöme Finns Finns inte Behövs ej 
Stöd från regional ledningsgrupp  1-5 1-5 
Stöd från egen ledningsgrupp  1-5 1-5 
Rådgivning från central HR-funktion  1-5 1-5 
Mentorskap    1-5 1-5 
Formellt nätverk – t.ex. statliga chefsnätverk 1-5 1-5 
Informellt nätverk – t.ex. dialogpartners 1-5 1-5  

   
5. ARBETA MED STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR: Vi är intresserade av att veta 

din upplevelse av tillgängligt eller saknat ledningsstöd för att du som 
strategisk chef ska kunna arbeta med ständiga förbättringar. 
 

Väljer du alternativen Finns/Finns inte under tillgänglighet önskar vi även att du ger 
en vikt till behovet av specifikt ledningsstöd.  
 
Viktning: skala 1–5  
1 = ledningsstödet är inte alls viktigt för praktiserande av ett modernt ledarskap 
5 = ledningsstödet är avgörande för praktiserandet av ett modernt ledarskap. 
   
Att arbeta med ständiga förbättringar  Finns Finns inte Behövs ej 
Stöd från regional ledningsgrupp  1-5 1-5 
Stöd från egen ledningsgrupp  1-5 1-5 
Rådgivning från central HR-funktion  1-5 1-5 
Mentorskap    1-5 1-5 
Formellt nätverk – t.ex. statliga chefsnätverk 1-5 1-5  
Informellt nätverk – t.ex. dialogpartners 1-5 1-5  
 
6. EN HÖG GRAD AV NÄRVARO: Vi är intresserade av att veta din upplevelse 

av tillgängligt eller saknat ledningsstöd för att du som strategisk chef ska 

kunna ha en hög grad av närvaro. 

 
Väljer du alternativen Finns/Finns inte under tillgänglighet önskar vi även att du ger 
en vikt till behovet av specifikt ledningsstöd.  
 
Viktning: skala 1–5  
1 = ledningsstödet är inte alls viktigt för praktiserande av ett modernt ledarskap 
5 = ledningsstödet är avgörande för praktiserandet av ett modernt ledarskap. 
 
Att ha en hög grad av närvaro i  Finns Finns inte Behövs ej 
kärnverksamheten   
Stöd från regional ledningsgrupp  1-5 1-5 
Stöd från egen ledningsgrupp  1-5 1-5 
Rådgivning från central HR-funktion  1-5 1-5 
Mentorskap    1-5 1-5 
Formellt nätverk – t.ex. statliga chefsnätverk 1-5 1-5 
Informellt nätverk – t.ex. dialogpartners 1-5 1-5  
 



 

 

7. Vilket/Vilka av följande uttryck beskriver bäst enligt dig den 

organisationskultur som finns inom Polismyndigheten? (max 3 uttryck) 

 
- ”Organisationskulturen inom polismyndigheten är homogen”  

- ”Organisationskulturen är inskränkt, krokig, väldigt stereotyp och 

hierarkisk” 

- ”Chefer på strategisk nivå påverkas i låg utsträckning av 

organisationskulturen” 

- ”Organisationskulturen skiljer sig åt från enhet till enhet/nivå till 

nivå/region till region” 

- ”Chefer på strategisk nivå kan svårligen påverka organisationskulturen” 

- ”Organisationskulturen är vidsynt, förlåtande och insiktsfull” 

- ”Organisationskulturen genomgår för närvarande en transformation” 

- ”Chefer på strategisk nivå påverkas i hög utsträckning av 

organisationskulturen” 

- ”Organisationskulturen har starka rötter och är statisk” 

- ”Chefer på strategisk nivå har goda möjligheter att påverka 

organisationskulturen” 

 
8. Vilket/Vilka av följande uttryck beskriver bäst enligt dig de utmaningar 

Polismyndigheten står inför vad gäller övergången till ett modernt 

ledarskap? (max 3 uttryck) 
 
- ”Utmaningen är att översätta de politiska långsiktiga besluten till 

händelsestyrd verksamhet” 

- ”Organisationskulturen är en utmaning för övergången till ett modernt 
ledarskap” 

- ”Att kombinera politik, värdegrund och interna krav är en utmaning” 

- ”Att agera i enlighet med egna beslut/uttalanden är en utmaning” 

- ”En utmaning är krocken mellan nationell centralstyrning och den nya 

styrmodellen” 

- ”Den polisiära kontextens komplexitet kan lika gärna utgöra en 

framgångsfaktor som en utmaning” 

- ”Man ska inte överdriva utmaningarna. Det gamla var inte så gammalt, och 

det nya blir inte så nytt”. 

- ”För polisen är i stort innebär övergången till ett modernt ledarskap ett 

paradigmskifte” 

- Utmaningen är integrationen; sammanfogningen av en verksamhet som 

kräver tydliga beslutskedjor och ett visst mått av kontroll, med ett 

tillitsbaserat ledarskap” 

- ”Att mäkta med att verkligen leva som man lär, det är utmaningen” 

 

 

 



 

 

Bilaga 5 – Enkätsvar 

 

Q1: Vilka av följande ord beskriver enligt dig bäst ett modernt ledarskap? 

 



 

 

Q2: Följande fråga rör din upplevelse av hur viktiga de fyra beståndsdelarna är för att praktisera 

ett modernt ledarskap.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Q3: ATT FUNGERA SOM BRYGGA: Vi är intresserade av att veta din upplevelse av tillgängligt eller 

saknat ledningsstöd för att du som strategisk chef ska kunna fungera som brygga. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Q4: ATT AGERA GOTT FÖREDÖME: Vi är intresserade av att veta din upplevelse av tillgängligt eller 

saknat ledningsstöd för att du som strategisk chef ska kunna agera gott föredöme. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Q5: ARBETA MED STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR: Vi är intresserade av att veta din upplevelse av 

tillgängligt eller saknat ledningsstöd för att du som strategisk chef ska kunna arbeta med ständiga 

förbättringar.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Q6: EN HÖG GRAD AV NÄRVARO: Vi är intresserade av att veta din upplevelse av tillgängligt eller 

saknat ledningsstöd för att du som strategisk chef ska kunna ha en hög grad av närvaro. 

 



 

 

 

 

 



 

 

Q7: Vilket/Vilka av följande uttryck beskriver bäst enligt dig den organisationskultur som finns inom Polismyndigheten? (max 3 uttryck) 

 



 

 

Q8: Vilket/Vilka av följande uttryck beskriver bäst enligt dig de utmaningar Polismyndigheten står inför vad gäller övergången till ett modernt 

ledarskap? (max 3 uttryck 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 6 – Enkätsvar (ledningsstöd) 

 
Typ av stöd Hörnstenar i definitionen av modernt ledarskap 

 Brygga Föredöme Förbättringar Närvaro 
 Finns Finns ej Behövs 

ej 
Vikt (1–5) Finns Finns ej Behövs 

ej 
Vikt (1–5) Finns Finns ej Behövs 

ej 
Vikt (1–5) Finns Finns ej Behövs 

ej 
Vikt (1–5) 

Regional ledningsgrupp 89% 11% 0% 5: 40% 
4: 32% 

85% 15% 0% 5: 36% 
4: 32% 

89% 11% 0% 5: 48% 
4: 28% 

63% 30% 7% 5: 42% 
4: 25% 

Egen ledningsgrupp 100% 0% 0% 5: 68% 100% 0% 0% 5: 48% 
4: 32% 

96% 4% 0% 5: 72% 
4: 24% 

92% 4% 4% 5/4: 44% 
3: 8% 

Rådgivning från central HR-
funktion 

70% 26% 4% 3: 46% 
4: 21% 

70% 22% 8% 3: 46% 
2: 21% 

70% 30% 0% 3: 44% 
2: 24% 

52% 37% 11% 3: 32% 
2/1: 24% 

Mentorskap 26% 48% 26% 3: 36% 
2: 32% 

33% 48% 19% 2: 48% 
3: 28% 

22% 56% 22% 3: 36% 
2: 28% 

30% 40% 30% 3/2: 35% 
4/1: 13% 

Formella nätverk 
(myndighetschefer) 

19% 70% 11% 3: 36% 
2: 36% 

26% 67% 7% 2: 46% 
3: 23% 

22% 63% 15% 3: 33% 
2: 25% 

26% 59% 15% 2: 36% 
1: 28% 

Informella nätverk 
(dialogpartners) 

78% 18% 4% 5: 44% 
4: 39% 

70% 26% 4% 5/4/3: 
31% 

67% 33% 0% 5: 36% 
4: 32% 

61% 27% 12% 3: 44% 
4/1: 20% 

 

 Upplevs som mest behövd för att ge stöd till aktuell hörnsten 
 Upplevs som näst mest behövd att ge stöd till aktuell hörnsten 
 Upplevs som näst minst behövd för att ge stöd till aktuell hörnsten 
 Upplevs som minst behövd att ge stöd till aktuell hörnsten 

 


