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Abstract 

This essay evaluates the police department in Medelpad’s changed way of working, 

focusing on it´s process, goals, and effects. The purpose of this essay has been to 

examine whether the police has achieved their two main goals of improving their 

investigation function and their working environment. These goals have been the 

main focus in the foundation of how the changed way of working has been 

developed and executed. In this essay the main goals are evaluated by using index 

data and a questionnaire. The results indicate that the improved way of working has 

been implemented as planned, which essentially has resulted in predominantly 

positive effects. Within the framework of this essay and in proportion to it´s 

limitation, it seems that an effective leadership has been incorporated which seems 

to have led to an improved working environment. Furthermore, the index data 

suggests an increased efficiency in the police departments investigation results. For 

instance, it is shown by fewer open investigation cases.  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

Sammanfattning 

Denna uppsats utvärderar Medelpadspolisens förändrade sätt att arbeta, med fokus 

på dess process, mål och effekt. Syftet har varit att undersöka huruvida polisen 

uppnått de två huvudmål som legat till grund för förändringsarbetet, det vill säga 

en förbättrad utredningsverksamhet och arbetsmiljö, vilket utvärderas med hjälp av 

registerdata och enkätundersökningar. Resultatet indikerar på att 

förbättringsåtgärden har implementerats så som det varit planerat och i följd 

bidragit till övervägande positiva effekter. Vidare tycks ett effektivt och 

medarbetardrivet ledarskap införlivats vilket, i den mån det varit möjligt att mäta, 

har bidragit till en förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna. Den registerdata som 

studerats indikerar på att utredningsverksamheten effektiviserats i flera avseenden, 

med kortare genomströmningstider, minskade ärenden i ärendebalansen samt ett 

bättre flöde. Inom ramen för arbetet har därmed en sammanfattad slutsats dragits 

om att Medelpadspolisen, i vissa avseenden har uppnått sina två huvudmål. 
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Förord 

Inledningsvis vill vi rikta ett stort tack till er som deltagit i uppsatsens enkätundersökning och 

därmed bidragit med information som möjliggjort denna utvärdering. 

Vi vill även rikta ett varmt tack till vår handledare Lars Westfelt som under arbetets gång givit oss 

värdefull handledning. 

Slutligen vill vi rikta ett särskilt tack till Anders Larsson, för ditt brinnande engagemang som 

inspirerat oss under skrivandets gång.  
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1. Inledning 

Polismyndigheten arbetar genom sina insatser mot kriminalpolitikens främsta mål, att minska 

brottsligheten och öka människors trygghet. Efter omorganisationen år 2015 har ett stort fokus 

riktats mot att stärka den brottsutredande förmågan och det brottsförebyggande arbetet inom 

lokalpolisområdena. I polismyndighetens regleringsbrev (2018, s. 2) framställs att myndigheten 

ska presentera och beskriva vilket arbete som genomförs, i syfte att stärka den brottsutredande 

förmågan och öka antalet uppklarningar av brott. Det ska även redovisas en bedömning gällande 

huruvida de tilltagna åtgärderna har uppnått önskvärda effekter (ibid.) 

Sedan september 2017 har polisen i LPO Medelpad1, arbetat med att implementera ett 

förbättringsförslag, i syfte att effektivisera utredningsresultaten och förbättra arbetsmiljön för sina 

medarbetare. Förbättringsförslaget är indelat i tre faser, där den första fasen som sträckte sig mellan 

juni-augusti 2017 kan beskrivas som en akut fas. Då utredningsverksamheten i LPO Medelpad 

sedan en tid tillbaka varit ytterst ansträngd syftade denna fas till att genomföra akuta åtgärder för 

att säkerställa den dagliga verksamheten, bland annat genom att tillfälligt prioritera om personal 

till nya konstellationer2. 

Den andra fasen, som sträckte sig mellan den 18 september 2017 – 30 april 2018, kan beskrivas 

som en försöksperiod och implementeringsfas, vilken har sin utgångspunkt i förändringar 

relaterade till ledning, organisation och verksamhetens arbetsstruktur. Under denna period har 

besluts tagits gällande införandet av en tillfällig organisation, vilket innebär en generell omflyttning 

av personal utifrån verksamhetens behov, samt personalens kompetens och intresse. Fokus har 

legat på att i första hand inrätta och säkerställa de konstellationer som grundades under den akuta 

fasen, vilka innefattar ett antal utredare som leds av en FU-ledare3.  

                                                       
1 LPO Medelpad är en förkortning av Lokalpolisområde Medelpad, vilket innefattar Sundsvall, Timrå och 
Ånge kommun. 
 
2 Med konstellationer menas tillfälliga utredningsgrupper. 
 
3  FU-ledare avser förundersökningsledare. En förundersökningsledare driver och tar beslut gällande 
förundersökningar. Vid mindre allvarliga brott är polisen generellt sett förundersökningsledare under hela 
utredningen. Vid grövre brott lämnas vanligtvis förundersökningsledningen över till åklagare efter att 
någon skäligen misstänkts för brottet (Åklagarmyndigheten 2018) 
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De två huvudsakliga målen med förändringen har varit att förbättra verksamhetens 

utredningsresultat och medarbetarnas arbetsmiljö, genom att tydliggöra utredningsuppdraget och 

FU-ledarnas roll, samt genom att fokusera på ett medarbetardrivet ledarskap. I den tredje och 

avslutande fasen förväntas struktur, grupper och arbetssätt att fastslås enligt fas två, efter eventuella 

justeringar. 

Uppsatsen syftar till att utvärdera polisen i LPO Medelpads förändrade sätt att arbeta, med fokus 

på dess process, mål och effekt. Utvärdering kommer därmed att rikta in sig på 

förbättringsförslagets mest omfattande del - implementeringsfasen. Då den tredje och sista fasen 

för förbättringsförslaget är långsiktig och syftar till att fastslå strukturer och arbetssätt enligt fas 

två, samt låta konstellationerna övergå till grupper, bör det ses som viktigt att utvärdera huruvida 

de uppställda målen uppnått de önskade effekterna eller inte. Detta är även av vikt för att på en 

vetenskaplig grund kunna genomföra eventuella justeringar i den fastställande fasen. Som Sarnecki 

(2009, s. 9) påpekar i sin ESO-rapport gällande resultatstyrning och effektivitet, bör den svenska 

polisen bygga sin verksamhet på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det innebär att arbetet är 

kriminologiskt relevant, utifrån att det arbetssätt som antas leda till en förbättring av verksamheten 

utvärderas. Som Sarnecki uttrycker det bör alla nya och förändrade arbetsmetoder inom polisen 

utvärderas systematiskt innan de genomförs i större skala. 

Fortsättningsvis kommer det genomgående i uppsatsen att hänvisas till det ovan beskrivna 

förbättringsförslaget. Då dokumentet innehåller både känslig och sekretessbelagd information 

finns det dessvärre ingen möjlighet att bifoga texten som en bilaga. På grund av detta kommer det 

heller inte att finnas några referenser till förbättringsförslaget i den löpande texten.  
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1.1 Bakgrund 

Efter omorganisationen år 2015 har polisen i LPO Medelpad försökt att identifiera olika arbetssätt 

för att effektivisera verksamheten och ett specifikt fokus har riktats mot effektiviseringen av 

utredningsverksamheten. Det har under en längre tidsperiod inkommit en stor mängd ärenden till 

myndighetens ärendebalans4, som inte har kunnat bearbetats eller utredas i den utsträckning som 

det har förväntas och funnits ett behov av. Polisen i lokalpolisområdet anser att problematiken 

bland annat grundas i stora förändringar inom ledarskap och organisation. Detta tycks ha bidragit 

till en avsaknad av en tydlig arbetsfördelning och ett tydligt ansvarsområde för medarbetarna, något 

som även har lett till en märkbart försämrad arbetsmiljö.  

Försöksperioden grundas därav i önskan att renodla och tydliggöra utredningsuppdraget och dess 

uppfyllelse, utifrån fokus på förändringar inom verksamhetens ledning, organisation och 

arbetsstruktur. Förbättringsförslagets framhåller ledarskapet som en central och viktig del i arbetet 

med att uppnå de ställda målen. Ledarskapet ska präglas av tydlighet och tillgänglighet, samtidigt 

som det ska finnas en tydlig och gemensam vision och målbild. Ledarskapet ska även präglas av 

tanken kring ett medarbetardrivet utvecklingsarbete, i syfte att öka medarbetarnas delaktighet och 

inflytande och skapa möjlighet för dem att bidra med sina kunskaper och erfarenheter. För att 

komma till bukt med den stora mängd ärenden som finns i ärendebalansen, samt uppnå ett bra flöde 

med korta genomströmningstider har ledningen även valt att schemalägga specifika 

ärenderevisions- och fokusdagar5. Förväntningarna är att det förändrade sättet att arbeta kommer 

att förbättra utredningsverksamheten och arbetsmiljön i alla avseenden, både på kort och lång sikt.  

  

  

                                                       
4  Ärendebalansen gör det möjligt för polisen att se antalet öppna ärenden och hur dessa är fördelade. 
Ärenden i ärendebalansen kan dels sorteras utifrån ett tidsintervall, dels utifrån prioritering (exempelvis 
”akuta ärenden” och ”snabbärenden”).  
 
5 Ärenderevision- och fokusdagar är konkreta och planerade åtgärder som förbättringsförslaget avser att 
införa, i syfte att utredare och FU-ledare utöver sin ordinarie arbetstid ska kunna arbeta med öppna 
ärenden utifrån ett specifikt urval och uttalat fokus för att öka precisionen. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

För att undersöka förbättringsåtgärdens mål och effekter avser arbetet att inleda med en 

processutvärdering, för att ta reda på om och i vilken mån de planerade åtgärderna och arbetssättet 

gällande ledarskap implementerats. Syftet med uppsatsen är även att undersöka huruvida 

förbättringsförslagets försöksperiod uppnått de två huvudmål som införandet syftat till - att 

förbättra utredningsverksamheten och medarbetarnas arbetsmiljö.  

Utvärderingen av genomförandeprocessen kommer att ske med hjälp av enkäter till medarbetare 

och ledare. Huvudmålen utvärderas med hjälp av registerdata och enkäter gällande upplevd 

arbetsmiljö. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka förbättringsåtgärdens eventuella effekter, 

med hjälp av enkätundersökningar till åklagare, medarbetare6 och ledare. Syftet kommer att 

undersökas utifrån följande frågeställningar:   

 

  I vilken mån har de planerade förbättringsåtgärderna och arbetssättet implementerats? 

 

 Hur har det eventuellt förändrade sättet att arbeta påverkat utredningsresultaten och 

medarbetarnas upplevda arbetsmiljö? 

  

  

  

  

  

  

  

                                                       
6 I uppsatsen kommer begreppet ”medarbetare” hädanefter att syfta till de utredare som i det beskrivna 
arbetssättet leds av en FU-ledare. 
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 1.3 Förtydligande av begrepp 

 
Förbättrad arbetsmiljö 

Arbetsmiljö är ett brett begrepp som kan innefatta många olika delar. I denna uppsats beskrivs det 

hur ett av polisens huvudmål är att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö. Innan förbättringsförslaget 

arbetades fram, genomfördes en ingående medarbetarundersökning avseende den organisatoriska 

och sociala arbetsmiljön inom utredningsgruppen hos polisen i Medelpad. Då undersökningen 

innehåller information som kan anses känslig för de deltagare som medverkat, kommer den inte att 

användas som underlag i denna uppsats. Utvärderingen har däremot utgjort en viktig grund när 

förbättringsförslaget arbetats fram och därmed kommer de områden som utifrån 

förbättringsförslaget anses vara viktiga för en god arbetsmiljö att undersökas. De tre huvudområden 

som identifierats är arbetsbelastning, ledarskap och upplevt mående. 

Förbättrad utredningsverksamhet  

I det förbättringsförslag som ligger till grund för denna uppsats och utvärdering, beskrivs det hur 

målet gällande en förbättrad utredningsverksamhet kan delas in i både kvantitativa och kvalitativa 

mål. De kvalitativa målen avser innehållet i enskilda utredningsåtgärder i relation till 

förundersökningens syfte och principer, vilket gör det svårt att i efterhand undersöka dessa mål. 

Uppsatsen syftar därför till att undersöka förbättringsåtgärdens kvantitativa mål, gällande en 

minskad ärendebalans och ett förbättrat utredningsflöde. Med detta avser polisen i Medelpad att 

minska antalet öppna ärenden, samt förbättra ärendenas genomströmningstider. Korta 

genomströmningstider innebär bland annat att uppfylla de tidsfrister7 som främst 

ungdomsärendena innefattar.  

 

 

 

                                                       
7  I ungdomsärenden där den misstänkte är under 16 år finns en frist vilken innebär att åtal måste väckas 
inom 6 veckor från det att misstanke delgivits. I de fall där målsägande är under 16 år måste åtal väckas 
inom 3 månader. 
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UL-samordnare  

UL (Utredning/Lagföring) -samordnarens främsta uppgift är att ansvara för LPO Medelpads 

samlade utredningsuppdrag, samt att arbetsleda samtliga FU-ledare. Under förbättringsförslagets 

framväxt, planerande och genomförande har UL-samordnaren innehaft en central roll och ansvarat 

för utredningsprocessen och utredningsuppdraget i sin helhet. Under förbättringsåtgärdens8 andra 

fas, implementeringen, har denna roll varit av stor vikt då uppdraget även omfattat att i största 

möjliga mån överta de arbetsuppgifter som inkluderas i gruppchefsuppdraget. 

Gruppchefsuppdraget innefattar ett personal- och arbetsmiljöansvar för ett antal medarbetare, 

vilket i LPO Medelpad har sammanförts med FU-ledarrollen. Det vill säga att 

förundersökningsledarna besitter en roll som både gruppchef och FU-ledare. I syfte att renodla FU-

ledarrollen och således skapa mer närvarande och aktiva ledare i de nya konstellationerna, har UL-

samordnaren därmed avlastat FU-ledaren i sin roll. Arbetsuppgifter som under försöksperioden har 

övertagits av UL-samordnaren är bland annat medverkandet i lokalpolisområdets ledningsgrupper, 

rekryteringen av medarbetare och FU-ledare, medverkan i skyddskommittén, förberedelser, 

mottagande och genomförande av studiebesök, studenter och aspiranter, samt återkoppling av 

kvalitetsindikatorer och statistik. Vidare har UL-samordnaren även haft i uppdrag att varje morgon 

hålla en utsättning med FU-ledarna, med fokus på det gemensamma utredningsuppdraget inom 

lokalpolisområdet.  

  

  

  

  

  

  

                                                       
8 Förbättringsförslaget kommer vidare även att benämnas som en förbättringsåtgärd, då det i många delar 
av uppsatsen inte enbart diskuteras som ett förslag utan som en genomförd åtgärd. 
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2. Disposition 

I det inledande kapitlet i uppsatsen ges en beskrivning av det förbättringsförslag och den 

förbättringsåtgärd som Polisen i LPO Medelpad genomfört och som uppsatsen syftar till att 

utvärdera. I bakgrunden återfinns en beskrivning av de orsaker som legat till grund för 

förbättringsförslagets framväxt, vilket följs av syfte och frågeställningar för att avslutas med en 

förklaring av begrepp. Vidare presenteras även den tidigare forskningen, vilken redovisar en stor 

mängd internationell forskning avseende effektivitet i arbetsgrupper, ledarskapets mångfald och 

inverkan, polisledarskapets komplexitet och det transformativa ledarskapet. Följt av detta 

presenteras teoriavsnittet som redogör för den transformativa och den transaktionella 

ledarskapsmodellen, samt modellernas relevans för uppsatsens utvärdering.  

I metoddelen beskrivs tillvägagångssättet och valet av utvärderingsmetoder kopplat till uppsatsens 

syfte och frågeställningar. Användandet av en process, mål och effektutvärdering diskuteras och 

problematiseras. I detta avsnitt förs även en diskussion gällande utvärderingens validitet, reliabilitet 

och generaliserbarhet, vilket följs av ett resonemang kring de etiska aspekter som legat till grund 

för utvärderingen. Vidare presenteras de resultat som framkommit under utvärderingen i fem olika 

delar, där den första delen av resultatet avser processen medan den andra delen redogör för 

registerdata (utredningsstatistik). Den tredje delen återger svar från åklagarenkäter och slutligen 

beskrivs den upplevda arbetsmiljön med hjälp av resultattabeller. Avslutningsvis knyts uppsatsen 

ihop med en diskussion kring utvärderingens viktigaste resultat, kopplat till teori och tidigare 

forskning, vilket avslutas med förslag till förbättringsmöjligheter.  
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3. Tidigare forskning 

 Det finns en mängd tidigare forskning inom området ledarskap och organisation. Ett flertal teorier 

finns formulerade om vad som skapar och främjar effektivitet inom organisationer och 

arbetsgrupper. Det står klart att organisatoriska miljöer är komplexa och det finns således sällan en 

ensam förklaring till eller lösning på vad som främjar effektivitet. I de flesta fall föreligger ett 

behov av ett fungerande samspel mellan flera viktiga faktorer och aspekter som är relaterade till 

organisation, kontext, arbetsgrupp och ledarskap. Den tidigare forskning som presenteras nedan 

berör effektivitet med utgångspunkt i arbetsgruppen, för att sedan övergå till ledarskapets 

mångfald, polisledarskapets komplexitet och avslutningsvis presenteras tidigare forskning gällande 

det transformativa ledarskapet.  

 De artiklar och vetenskapliga tidskrifter som presenteras under avsnittet tidigare forskning har 

inhämtats från databasen Discovery, som återfinns via Högskolan i Gävles hemsida. För samtliga 

av de artiklar som valts ut har tillval av fulltextformat och peer review valts till. Med detta menas 

att texterna visats i sitt fulla format och att artiklarna har granskats av andra forskare innan 

publicering. För utförligare beskrivning av sökningen se bilaga 3.  

3.1 Effektivitet i arbetsgrupper 

Edmondson (1999, s. 351f) har studerat faktorer som främjar effektivitet inom arbetsgrupper. I 

studien utgår Edmonson ifrån att ”team effectiveness”, det vill säga att effektivitet inom 

arbetsgrupper, aktiveras av struktur, välutformade arbetsuppgifter, passande 

gruppsammansättningar, samt en kontext där tydlig information finns tillgänglig och resurser och 

belöningar kan garanteras. Detta är faktorer som stödjs av tidigare forskning av bland annat 

Hackman (1987, refererad i ibid.) som framställer att design och struktur, inklusive utrustning, 

material, den psykiska miljön, en delad vision och lönesystem utgör de viktigaste faktorerna för att 

förbättra en arbetsgrupps prestation, även om det råder delade meningar mellan forskare när det 

gäller vissa av dessa faktorer. 

 Edmondson presenterar vidare en ”team learning” modell som tagits fram och studerats i en 

kombinerad fältstudie. Team learning modellen utgår enligt Edmondson (1999, s. 351) från 

faktorer som berör inlärning, genom att individer inom en organisation söker återkoppling, delar 

information, kan be om hjälp och pratar öppet om egna fel eller misstag.  
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Genom att främja dessa beteenden kan medlemmarna förbättras, upptäcka förändringar i sin 

omgivning och upptäcka oförutsedda konsekvenser av tidigare handlingar (Edmondson, 1999, s. 

351). I flera organisatoriska omgivningar passerar dessa inlärningsfaktorer obemärkt förbi och 

appliceras således inte enligt Edmondson (1999, s. 352f), vilket bidrar till att medlemmar inte 

delger värdefull eller unik information som de besitter till sina gruppmedlemmar. Att be om hjälp, 

feedback eller att erkänna misstag är faktorer som ofta ses som ett hot mot en individs image, i 

synnerhet inför auktoritära personer som sätter löner eller tar besluta om befordran. I sin tur kan 

detta enligt Edmondson leda till att inlärningsbeteenden, utvecklingsmöjligheter och effektiviteten 

i arbetsgruppen hämmas, för att den personliga risken att framställas som inkompetent upplevs som 

för hög i samspelet mellan medarbetare och chefer på arbetsplatsen.  

 I kontrast finns organisatoriska omgivningar som har en familjär och trygg arbetsmiljö, där 

upplevda personliga risker och hot upplevs vara låg, vilket således bidrar till att medarbetare 

naturligt vågar applicera dessa inlärningsbeteenden (Edmondson 1999, s. 352f). En trygg 

arbetsmiljö utgör dock inte en garanti för att medarbetare ska uppleva att den personliga risken att 

framställas som inkompetent är låg, eller att de automatiskt vågar be om hjälp och diskutera 

problem. Det kan enbart konstateras att den personliga risken upplevs lägre i dessa miljöer och i 

följd har det kunnat konstateras en högre grad av effektivitet i sådana arbetsgruppers prestationer 

(ibid.).  

 Edmondson (1999, s. 354f) lägger vidare stor vikt vid psykisk säkerhet i arbetsgrupperna, vilket 

avser i vilken grad det föreligger en känsla av säkerhet och förtroende mellan medarbetare, av att 

gruppen inte skämmer ut, straffar eller exkluderar en person som talar ut. I Tidigare forskning av 

Tyler och Lind (1992, refererad i ibid.) stödjs att relationer snarare än instrumentella överväganden 

hos ledare i en arbetsgrupp tilldelas större fokus. Med det menas att medarbetare i högre grad är 

villiga att samarbeta och prestera när de känner sig uppskattade och har en god social relation till 

sin ledare.  

 Alla organisationer har en egen utformning av team vilket gör att inlärningsprocesser kraftigt kan 

variera, ändå framställer Edmondson (1999, s. 357) att en ”Work- team learning model” är 

applicerbart på samtliga team. Det motiveras utifrån att de socio-psykologiska mekanismerna i 

teorins mitt berör hur människor agerar i närvaro av andra och hur personliga risker och hot gör sig 

påmind och påverkar medarbetare inom organisationer (ibid.). Modellen utgör en stegvis 
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handlingsplan från rådande förhållanden till slutgiltig prestation, vilket enligt Edmondson är 

faktorer som måste samexistera och fungera för att skapa effektivitet och goda prestationer. Det 

stöds empiriskt att grupper där några av dessa faktorer fallerar eller är låg, exempelvis låg 

psykologisk säkerhet, i följd leder till lägre effektivitet och prestation (Edmondson 1999, s. 376f). 

Edmondson menar därför att modellen och allra främst den psykologiska säkerheten bör testas för 

när effektivitet ska mätas i grupper inom en organisation (ibid.).  

3.2 Ledarskapets mångfald och inverkan 

I en studie av Schaveling, Blaauw och Munfort (2017, s. 359) ligger fokus vid att urskilja 

ledarskapets inverkan på en organisations effektivitet och de anställdas prestationer både som 

grupp och individuellt. En arbetsgrupp eller ett teams prestationer influeras och styrs av olika 

faktorer vilka enligt Schaveling et al. varierar beroende av den organisation, kontext och det 

ledarskap som präglar den. Ledarskapets roll utgör en central del för en organisations effektivitet 

och prestation vilket i enighet med De Hoogh (2004, refererad i ibid.) inte minst är avgörande för 

en informell, byråkratisk och offentlig organisation som polisen.  

Ledarskap kan ta flera olika former och Schaveling et al. (2017, s. 359f) redogör för fyra 

ledarskapsstilar i sin forskning i form av; Performance based management, Charismatic leadership, 

Empowering, samt Transactional leadership. En ledare som baserar sitt ledarskap på explicita 

resultat och driver gruppen framåt genom feedback antar ett ”Performance based management”, 

medan en karismatisk ledare lyckas överföra en vision och tillför en känsla av att alla arbetar mot 

en gemensam uppgift (ibid.). En karismatisk ledare uppvisar även enligt Schaveling et al. ett 

självförtroende, agerar som förebild och belyser centraliteten i organisationens värderingar. Vidare 

antar en ledare som hyser tilltro och säkerhet till de anställda och som främjar ett kritiskt tänkande 

ett ”Empowering leadership”. Här främjar ledaren att anställda kan uttrycka sina personliga åsikter 

och strävar efter att medarbetarna ska bli starka och självständiga i arbetet (ibid.) Det sistnämnda 

”Transactional leadership” lägger större vikt vid professionella och uppgiftsorienterade aspekter 

där ledaren söker finna balans i en ömsesidig investering, det vill säga att ledaren tydliggör för de 

anställda vad de kan förvänta sig, i utbyte mot tillfredsställande prestationer (ibid.).  
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Det framställs av Schaveling et al. (2017, s. 360f) att ett effektivt ledarskap ofta antar en mixad 

ledarskapsstil, det vill säga att olika ledarskapsstilar kombineras för att anpassa sig till den 

arbetsgrupp och organisation som ledaren är verksam inom. Detta är dock en faktor som försvårarar 

möjligheten till att urskilja ledarskapsstilarnas individuella influenser och påverkan (ibid.).  

I studien diskuteras även individuella och grupprelaterade faktorer som kan påverka en fungerande 

gruppdynamik och prestation i interaktion med ledningens funktion (Vanebo, Bjørkelo & Aaserud 

2015, s. 12). Faktorer som lyfts fram är bland annat antal år av poliserfarenhet, de anställdas 

medvetenhet om teamets prestation, homogenitet och psykologisk säkerhet (Schaveling et al., 

2017, s. 360f). Psykologisk säkerhet hänvisas till definitionen av Edmondson (1999, s. 354.) som 

framställer att det föreligger när det finns en öppen dialog i arbetsgruppen där misstag och problem 

kan diskuteras, där medarbetare kan be om hjälp och allas kunskaper samt erfarenheter värderas, 

vilket antas främja inlärningsbeteenden och prestationer samt de anställdas investering i sin 

arbetsroll.  

Studiens resultat är framtaget via kvantitativa undersökningar och bygger på svar från 135 poliser 

från polisteam lokaliserade i Nederländerna (Schaveling et al., 2017, s. 364). Det kunde urskiljas i 

enighet med tidigare forskning av Den Hartog, Van Muijen och Koopman (1997, s. 24f, 33) att 

effektivitet och team prestationer är associerade med ett så kallat kombinerat CET – ledarskap 

(charesmatic, empowering, transactiona leadership). Vidare kunde det urskiljas att medvetenhet 

om gruppens prestationer och homogenitet9 främjar effektiviteten i gruppen (ibid.).  

I motsats till resultatet i studien av Edmondson (1999, s. 354f) kunde det urskiljas ett väldigt svagt 

samband mellan gruppens upplevelse av psykologisk säkerhet och organisationens effektivitet. 

Resultatet motsäger därav Edmondsons (1999, s. 376f) teori om att den psykologiska säkerheten 

utgör en huvuddel i att förklara en organisations effektivitet. Låg psykologisk säkerhet resulterar 

enligt Edmondson automatiskt i en låg prestation och effektivitet inom en organisation, vilket inte 

tycks gälla för den aktuella studien. 

 

                                                       
9 Homogenitet avser i det aktuella fallet att en fördelaktig relation mellan män och kvinnor förekommer 
inom poliskåren, samt att kulturella och jämställda könsskillnader i den aktuella studien tycks främja 
arbetsgruppens prestationer. 
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Schaveling et al. (2017, s. 365) kunde heller inte identifiera något samband mellan antal år av 

poliserfarenhet eller Performance based management och gruppens prestation. 

Sammanfattningsvis presenterar de en slutsats om att ett kombinerat CET – ledarskap tycks vara 

den ledarskapsstil som positivt influerar och främjar polisteamets prestationer, vilket är ett resultat 

i enighet med liknande, tidigare forskning av Den Hartog et al (1997, s. 33).  

3.3 Polisledarskapets komplexitet   

Enligt Herrington och Calvin (2015, s. 7) kommer polisen alltid att ha ett behov av en viss auktoritet 

och av att utfärda order samt inneha kontroll. Detta utgör verktyg för organisationens säkerhet och 

skydd både för de inom och utanför organisationen. Stor vikt bör därför enligt Herrington och 

Calvin läggas vid att försöka förstå och vårda olika typer av ledarskap. I synnerhet för 

polisorganisationen som är en organisation som förväntas kunna hantera både komplicerade och 

komplexa sociala problem som leder till brott, likväl som de brottas med komplexitet inom den 

egna organisationen (Ibid). 

Byråkratier såsom polisen är välutrustade och kan på ett effektivt sätt hantera komplicerade 

problem med hjälp av standardiserade operativa procedurer och en kompetent ledare. Herrington 

och Calvin (2015, s. 9) framställer dock att den moderna polisorganisationen i allt större 

utsträckning står inför att hantera komplexa problem vilket de traditionella åtgärderna inte har 

möjlighet att hantera. Orsaker till varför brott begås, organisationen i sig och terrorism är några av 

dessa dagsaktuella komplexa problem (ibid.). 

För att hantera komplexitet framställer Herrington och Calvin (2015, s. 7) att det krävs förnyelse, 

experimentering samt tankar och erfarenheter från ett omfång av människor. Det förutsätter ett 

delat ledarskap, där ansvar och influens fördelas i en grupprocess och teamets medlemmar 

tillsammans driver varandra mot uppsatta mål (ibid.). Detta är något som står i motsats till den 

traditionella hierarkiska byråkratin som polisen sedan länge är präglad av, där makt ligger fördelad 

på en auktoritär person. Polisorganisationen och dess ledare står därför inför en problematik 

gällande hur ett delat ledarskap ska kunna samexistera med det traditionella, hierarkiska och 

byråkratiska koncept som det även föreligger ett behov av (ibid.). De måste med andra ord hitta en 

balans i ledarskapet och maktfördelningen för att effektivt kunna hantera både de komplexa och 

komplicerade problemen.  
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Att polisorganisationerna i stort baseras på ett system där medarbetare förlitar sig på auktoritära 

personer kan i sig skapa komplexitet, eftersom det uppmuntrar till att organisationerna enbart ska 

vända sig till sina formella ledare för att söka lösningar på de problem som uppstår (Herrington & 

Calvin, 2015, s. 8). Detta kan enligt Herrington och Calvin skapa en stress hos ledare av att de 

alltid snabbt måste kunna möta dessa förväntningar och finner lösningar på problemen genom att 

använda sin auktoritet. Istället förespråkar forskarna ett delat ledarskap som en verklig lösning på 

att hantera de komplexa problemen. Vilket innebär att en informell influens av makt och förtroende 

fördelas över hela arbetsteamet, istället för att all makt tilldelas en auktoritär person (ibid.). 

Det konstateras av Herrington och Calvin (2015, s. 10f) att det finns tendenser till att de 

traditionella ledarna i brist på kunskap gör en missbedömning av problemen och löser samtliga 

komplexa eller komplicerade problem på ett likartat sätt. Hierarkin som råder inom polisen utgår 

ifrån att personen ”längst upp” i rangordningen är en expert som sitter inne med svar på samtliga 

komplicerade frågor och vet hur samtliga problem handkraftigt ska lösas (ibid.). Cheferna belönas 

enligt Harrington och Calvin sedan genom att tilldelas en befordran och utökad auktoritet med 

tillhörande ansvar, vilket gör det svårt för ledare att erkänna sin okunskap inför komplexa problem 

och i följd ta hjälp av andras kunskaper, även om det i flera fall kan vara absolut nödvändigt. Det 

bidrar till att så kallade ”quick fix” av problemen genomförs vilket dock enbart löser problemen på 

kort sikt.   

Enligt Herrington och Calvin (2015, s. 10f) finns ett behov att införa ”organizational ambiexterity” 

inom polisen, det vill säga möjligheten att både driva organisationen framåt och samtidigt förändra 

den genom att utforska nya möjligheter. Detta förutsätter ett delat, flexibelt och dynamiskt 

ledarskap som Cao, Gedaljovic och Zhang (2009, 781f) anser att publika byråkratier behöver 

anamma i allt större utsträckning. Det krävs en mångsidighet hos en ledare inom ett delat ledarskap 

och likt Morse (2008, s. 3f) framställer behöver ledaren ha en nyanserad förståelse för den makt 

den själv besitter. Ledaren ska vidare kunna fostra en organisation på ett sådant sätt att kreativitet 

främjas bland medarbetare och ledaren samtidigt kan tillhandahålla den kontroll och struktur som 

organisationen kräver (ibid.).   

Herrington och Calvin (2015, s. 11) beskriver att en organisation med en omgivning som har låg 

maktdistans, en stark inlärningsorientering och en hög social säkerhet, där medarbetare känner sig 

bekväma att ta personliga risker, kännetecknar de mest effektiva och framgångsrika 
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organisationerna. Det är faktorer som framställs vara ovanligt förekommande inom 

polisorganisationer men som enligt dem bör främjas då styrningssättet hämmar införandet av ett 

delat ledarskap, hantering av komplexitet och organisationens framväxt i proportion till hur 

omgivningen ständigt utvecklas och förändras (ibid.).  

3.4 Det transformativa ledarskapet 

 Det står klart att det i dagens samhälle föreligger ett stort behov av ett effektivt ledarskap inom 

offentliga organisationer, då de ständigt måste förändras och/eller utvecklas. Tidigare forskning 

inom området lyfter fram att ett transformativt ledarskap i flera avseenden växer, förespråkas och 

framställs för att vara särskilt fördelaktigt för ledare inom polisen.   

I en studie av Hakan, Hendy och Berkay (2016, s. 105f) framställs vikten av att kunna identifiera 

ett effektivt ledarskap då ett anpassat och effektivt ledarskap i sin tur främjar medarbetarnas 

psykosociala välmående och effektivitet i arbetet. Detta är av särskild vikt då det konstaterats att 

ett bristande ledarskap och en påtaglig arbetsstress tycks, utöver ineffektivitet i arbetet, främja 

risken för att medarbetare får psykosociala problem såsom ohälsa, ilska, dålig självkänsla och 

konflikter med närstående. Med stöd av tidigare forskning av bland annat Pearson-Goff och 

Herrington (2013, refererad i ibid.) utgår studien ifrån tidigare konstaterade framgångsrika 

karaktärsdrag hos en transformativ ledare i form av tydlig kommunikation, god moral, att kunna 

hantera och driva förändring samt att kunna skapa en delad vision i arbetsgruppen. Syftet med 

studien av Hakan et al. (2016, s. 105f) var bland annat att skapa en grund för en transformativ 

ledarskapsskala, en så kallad ”Transformational Police Leadership Scale” (TPLS). Denna skala 

syftar till att möjliggöra en mätning och identifikation av kvalitéer hos ledare inom polisen, i 

proportion till arbetsgruppens välmående. 

I studien mättes ledares förmåga av att föra en tydlig kommunikation och hantera konflikter, samt 

ledarens moral, driv och förmåga att skapa en delad vision i arbetsgruppen (Hakan et al., 2016, s. 

107). Det psykosociala välmåendet mättes genom att individerna fick besvara frågor som skattade 

graden av upplevd självkänsla, socialt stöd för sitt polisyrke och graden av personliga konflikter 

med närstående (ibid.). Studien genomförde en faktoranalys som baserades på svar från 152 poliser 

med olika befattningar, från sju olika län i Texas och Pennsylvania, där samtliga fick besvara en 

anonym enkät om sin polisorganisation utifrån en femgradigskala (Hakan et al., 2016 s. 110). 



 

 21

Analysen konstaterade utifrån faktorerna i TPLS-skalan att det transformativa ledarskapet kunde 

förklara 11% av variansen i polisernas upplevda självkänsla, där ärliga och rättvisa ledare främjade 

en högre grad av självkänsla hos medarbetarna. Vidare kunde 30% av variansen i upplevt socialt 

stöd för polisyrket förklaras utifrån skalan, varav tydlig kommunikation, ärlighet och rättvisa hos 

ledaren främjade individernas nivå av upplevt socialt stöd (ibid.). Det kunde även urskiljas att 12% 

av variansen för konflikter med närstående förklarades av skalan varpå Hakan et al. vidare 

framställer att en ärlig och rättvis ledare associerades med minskade konflikter med närstående.  

Slutsatsen av studien var att skalan kunde identifiera främst tre teman som signifikant kunde 

associeras med positiva utfall som ett resultat av ett transformativt ledarskap (Hakan et al., 2016, 

s. 110f). Dessa teman omfattade tydlig kommunikation, samarbete och utbildning samt ärlighet 

och rättvisa. Resultatet skiljde sig inte gällande ålder, etnicitet, tid i tjänst eller kön vilket enligt 

Hakan et al. gör att resultatet kan vara relevant och generaliserbart till en större variation av poliser, 

trots att resultatet är baserat på ett litet urval. Studiens resultat kan även i flera avseenden anses ha 

stöd av tidigare forskning. Temat ”samarbete och utbildning” kan i enighet med tidigare forskning 

av Avalio och Bass (2004, refererad i ibid.) anses direkt främja och positivt influera arbetskollegor 

och i sin tur även organisationens prestation genom att ledaren motiverar, inspirerar och agerar som 

förebild. Likväl som studiens identifierade tema ”ärlighet och rättvisa” kan liknas med 

organizational justice som Greenburg (1990, refererad i ibid.) framställer är av vikt för 

medarbetarnas professionella och privata välmående.  

I enighet med Hakan et al. (2016, s. 105f) identifierar Cockraft (2014, s. 6f) flera fördelar med det 

transformativa ledarskapet, som i motsats till det transaktionella ledarskapet är baserad på 

deltagande, inkludering och en gemensam vision, istället för en opersonlig belöning och 

bestraffning. Det transformativa ledarskapet möjliggör således en legitim organisatorisk grund 

vilket förespråkas av flertalet forskare. Cockraft (2014, s. 6f, 12) menar dock i enighet med Pawar 

och Eastman (1997, s. 81) att kontextuella faktorer kan föreligga, vilka kan påverka uppkomst, 

funktion och effektiviteteten i det transformativa ledarskapet. 

Pawar och Eastman (1997, s. 81) anser således att allt för lite uppmärksamhet och vikt har riktats 

mot att försöka förstå och studera hur ledarskapet påverkas av den organisatoriska kontext den 

befinner sig i samt i vilken mån kontexten påverkar det transformativa ledarskapet.  
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 I studien av Pawar och Eastman (1997, s. 86f) riktas fokus mot de kontextuella nyckelfaktorer som 

författarna menar att tidigare forskning brister i att systematiskt identifiera och redogöra för, när 

det kommer till hur och i vilken mån dessa faktorer var för sig påverkar det transformativa 

ledarskapet. Den organisatoriska kontexten kan delas in i en inre och yttre kontext, där den inre 

kontexten omfattar organisationens struktur, kultur och strategi medan den yttre kontexten 

innefattar socioekonomisk miljö, externa beståndsdelar och den omedelbara arbetsmiljön (ibid.). 

Pawar och Eastman (1997, s. 88f) har studerat det förstnämnda, det vill säga den inre 

organisatoriska kontexten, som både kan påverka och påverkas av det transformativa ledarskapet. 

författarna har utifrån en mängd tidigare forskning identifierat organisationer och faktorer som gör 

organisationerna mer mottagliga för ett transformativt ledarskap.  

Pawar och Eastman (1997, s. 91f) menar att organisationer är mer mottagliga för det transformativa 

ledarskapet under en anpassningsorientering än under en effektivitesorientering, då den 

förstnämnda förutsätter förändringar i organisationen och dess rutiner. Här har ledaren en roll i att 

kunna inprägla en ny tro och gemensam vision, samt övervinna interna motstånd och etablera ett 

effektivt samspel med den förändrade miljön. Vidare framställs att kontextbundna snarare än 

tekniskt dominerade organisationer är mer mottagliga för det transformativa ledarskapet (ibid.). 

Antagandet baseras på att kontextbundna organisationer är beroende av att anpassa sig till den miljö 

den befinner sig i och inte kan inte standardiseras, vilket en tekniskt bunden organisation i motsats 

är isolerad ifrån och oberoende av.  

Pawar och Eastman (1997, s. 94f) redogör även för en teori om att en enkel och adhokratisk10 

organisationsstruktur är mer mottaglig för det transformativa ledarskapet än vad byråkratiska 

organisationer är som styr sina medarbetare med standardiserade metoder och arbetsuppgifter. En 

”enkel” organisationsstruktur bygger på att en ledare skapar visioner och i en adhokratisk 

organisation framställs och utvecklas visioner genom professionella ledare med kunskap, makt och 

vilja att arbeta kollektivt. Slutligen beskriver Pawar och Eastman (1997, s. 97) hur organisationer 

som är uppbyggda av ett ”stam” styrningssätt, det vill säga ett samlat och inkluderande ledarskap, 

anses kunna vara mer mottaglig till appliceringen. Detta utifrån att organisationsstrukturen 

socialiserar sina medlemmar på ett sådant sätt att de kan se till sina egna intressen och samtidigt se 

                                                       
10 Adhokrati avser en form av företagsledning som lägger fokus vid enskilda initiativ och självorganisation 
för att utföra uppgifter (Cockraft 2014, s. 95) 
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till organisationens intressen. Sammanfattningsvis framställer Pawar och Eastman (1997, s. 105f) 

i sin studie ett resultat som belyser hur transformativa ledare kan använda och anpassa handlingssätt 

utifrån den organisatoriska miljö de befinner sig i. Det blir dock ledarens förmåga eller oförmåga 

att applicera och förhålla sig till detta som avgör graden av effektivitet i förändringens resultat som 

skapas av det. Vidare belyser de att studiens resultat utgör ett viktigt underlag för framtida 

forskning av kontextuella faktorers inverkan vilket dem har studerats i allt för liten utsträckning. 

4. Teori 

Medelpadspolisens förbättringsförslag har innefattat flera konkreta åtgärder med fullt fokus på 

ledning, organisation och arbetsstruktur. En vision har bland annat varit att det dagliga arbetet och 

dess styrning ska präglas av att skapa goda förutsättningar för att involvera medarbetarna i det 

gemensamma utredningsuppdraget och de enskilda gruppernas unika uppdrag. Den dagliga 

styrningen ska vara situationsanpassad utifrån uppdrag och medarbetarnas kompetens och 

erfarenhet. Då förbättringsförslaget inbegriper ett stort fokus gällande förändring kring ledarskap 

och styrning, söker utvärderingen finna grund och stöd inom den vetenskapliga teorin gällande 

ledarskap. I genomförandeplanen har det lagts stor vikt vid ledarnas roll, vilken kan beskrivas med 

nyckelord som engagemang, tillgänglighet, synlighet, tydlighet, närhet och ansvar. Ledarskapet 

ska även präglas av tanken kring medarbetardrivet utvecklingsarbete, i syfte att öka medarbetarnas 

delaktighet och inflytande och skapa möjlighet för medarbetarna att bidra med sina kunskaper och 

erfarenheter. 

Två av de mest framträdande teorierna och modellerna inom ledarskapsforskning är det 

transformativa ledarskapet och det transaktionella ledarskapet, vilka även brukar beskrivas som 

varandras motsatser. Nedan kommer en presentation av teoriernas/modellernas innebörd och 

centrala begrepp att presenteras, vilket följs av en diskussion om i vilken mån de går att applicera 

på ledarskapet som utvärderingen rör.  

4.1 Transformational leadership 

James MacGregor Burns var den som konceptualiserade ledarskap som antingen transaktionellt 

eller transformativt. I sitt resonemang gällande transformativt och transaktionellt ledarskap påpekar 

och förklarar Burns (2003, s. 24) skillnaden mellan verben transformera och byta, där en 

transformation beskrivs innefatta ett slags djup och handla om en förvandling av en struktur, vilket 
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enligt Burns kan kopplas till den transformativa ledarskapsstilen. Att byta är enligt Burns ett 

begrepp som passar bättre in på det transaktionella lederaskapet, som kännetecknas av att ge och 

ta, att ersätta något med något annat.  

Centralt i det transaktionella ledarskapet är utbytet som sker mellan ledare och medarbetare11, 

vilket kommer att utvecklas mer i avsnittet om det transaktionella ledarskapet. Vad det gäller den 

transformativa ledaren involverar denne människor i förändringsprocessen och uppmuntrar en 

känsla av kollektiv identitet och kollektiv effektivitet, vilket i sin tur medför starkare känslor av 

egenvärde och självförmåga (Burns, 2003, s. 25f).  Burns sammanfattar denna process med ordet 

empowerment, vilket syftar till att istället för att utöva makt över andra människor, något som kan 

associeras till ett transaktionellt ledarskap, så utmanar och inspirerar de transformativa ledarna sina 

medarbetare. Det transformativa ledarskapet mäts således inte i antalet förändringar, utan handlar 

istället om själva naturen av förändringen. Burns menar vidare att det är interaktionen mellan den 

transformativa ledaren och dess medarbetare som är en kraftfull orsak till förändring.  

Den transformativa ledarskapsmodellen vidareutvecklades senare av Bernard Bass, som 

framställer hur den transformativa ledare har högre förväntningar på sina medarbetare och 

motiverar dem till att göra mer än vad de till en början avsåg eller trodde var möjligt att 

åstadkomma (Bass & Riggio, 2006, s. 4). De transformativa ledarna ger sina medarbetare 

befogenheter och uppmärksammar deras individuella behov och utveckling och ledarna hjälper 

även till att utveckla den anställdes egna ledarskapspotential (ibid.). En viktig faktor som vidare 

hjälper till att skapa engagemang och lojalitet till en organisation är enligt Bass och Riggio (2006, 

s.32) ett ledarskap som är stimulerande och inspirerande, egenskaper som kan tillskrivas den 

transformativa ledaren.   

Det transformativa ledarskapet kan delas in i fyra dimensioner och framställes ofta utifrån de fyra 

i:na, vilket enligt Bass och Riggio (2006, s. 5ff) kan beskrivas enligt följande;  

Idealised influence – Ledaren fungerar som en idealisk förebild för medarbetarna och är 

karismatisk, beundrad, respekterad och betrodd. Medarbetarna försöker identifiera sig själva med 

                                                       
11 I teoriavsnittet har de författare som refereras till använt sig av orden ”leader” och ”follower” i sitt 
beskrivande av ledarskapsmodellerna. Vi har i valt att översätta ordet follower till det mer specifika 
begreppet medarbetare, för att tydliggöra kopplingen till resterande delar av uppsatsen. 
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ledaren och försöker att efterlikna denne.  

Inspirational motivation – Den transformativa ledaren inspirerar och motiverar sina medarbetare, 

genom att skapa mening och utmana dem i deras arbete. Ledaren försöker skapa en lagkänsla och 

visar entusiasm och optimism, samtidigt som de visar ett engagemang för gruppens mål och delade 

vision.  

Intellectual stimulation – Ledaren utmanar medarbetarna till innovation och kreativitet och är 

intellektuellt stimulerande. Ledaren får medarbetaren att använda sina förmågor fullt ut och 

utmanar dem till högre prestationsnivåer, genom att ifrågasätta antaganden och ta sig an problem 

och gamla situationer på nya sätt. Medarbetarna uppmuntras till att testa nya tillvägagångssätt och 

dessa kritiseras inte bara för att de eventuellt skiljer sig från ledarens egna idéer.  

Individualised consideration – Ledaren bryr sig på ett genuint sätt om medarbetarnas behov och 

känslor. Den personliga uppmärksamhet som riktas mot varje medarbetare ses som ett 

nyckelelement när det kommer till att plocka fram deras bästa prestationer. Ledaren fungerar som 

en mentor till sina medarbetare och ger dem stöd och coachning. 

4.2 Transaktionella ledarskapsteorin 

I det transaktionella ledarskapet finns en betoning på den transaktion eller det utbyte som sker 

mellan ledare och medarbetare. Bass och Riggio (2006, s. 4) menar att själva utbytet baseras på att 

ledare specificerar för medarbetarna vad som krävs och vilka belöningar som kommer att erhållas, 

om det som efterfrågas genomförs och slutförs. Medarbetaren tillrättavisas eller belönas av ledaren 

utifrån lämpligheten av dennes beteende. Det transaktionella ledarskapet kan precis som det 

transformativa ledarskapet framställas utifrån olika dimensioner, vilka beskrivs nedan med 

utgångspunkt i Bass och Riggio (2006, s. 8).  

Contingent Reward (CR) – Contingent Reward innebär att ledaren upprättar och tydliggör vilka 

belöningar medarbetaren kan förvänta sig i utbyte mot att denne genomför sitt arbete på ett 

tillfredsställande sätt. Den här typen av konstruktiv transaktion/utbyte mellan ledare och 

medarbetare har enligt Bass och Riggio visat sig vara effektiv när det kommer till att motivera 

andra att uppnå högre nivåer av prestation och utveckling, även om det enligt författarna inte kan 

anses vara lika effektivt som de transformativa komponenterna. Den här typen av belöning är 
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transaktionell när den består av materiella ting, så som till exempel en bonus.   

 Management by Exception (MBE) – active – Management by exception beskrivs enligt Bass och 

Riggio som en korrigerande och rättande form av ledarskap, där ledaren endast handlar när ett 

avvikande beteende sker. Den här typen av korrigerande transaktion kan vara både aktiv och passiv. 

Aktiv MBE innebär att ledaren på ett aktivt sätt övervakar och letar efter avvikande beteenden, 

misstag och fel för att kunna ingripa och korrigera dessa om det är nödvändigt.   

Management by Exception (MBE) – passive – Det passiva sättet att utöva MBE innebär precis som 

det låter, att ledaren ingriper först efter att misstagen eller felen har begåtts. Den här typen av 

ledarskap kan ibland vara nödvändigt om ledaren till exempel ansvarar och övervakar ett stort antal 

medarbetare som rapporterar direkt till denne.   

4.3 Teorins användning i utvärderingen 

Även om Burns, som introducerade konceptet med transaktionellt och transformativt ledarskap, 

tillsammans med många andra skulle beskriva dessa två ledarskapsstilar som varandras motsatser, 

så menar Bass att det transformativa ledarskapet istället kan ses som en utökning av den 

transaktionella ledarskapsstilen (Bass & Riggio 2006, s. 5). Oavsett om det ena sättet att leda ses 

som mer fördelaktigt än det andra, så är det rimligt att anta att en ledare i viss mån innehar 

karakteristiska drag från både den transaktionella och transformativa ledarskapsstilen.  

I den förbättringsåtgärd som utvärderas läggs som ovan nämnt stor vikt vid att ledarskapet ska 

bedrivas med engagemang, närhet och ansvar, samtidigt som medarbetarnas delaktighet och 

inflytande ska öka och uppmuntras. LPO Medelpads vision gälande ledarskap förefaller därför, 

utifrån beskrivningen av de två ledarskapsmodellerna, finna mest stöd i det transformativa 

ledarskapet. Även om polisens organisation kan anses vara av sådan karaktär att det bör finnas 

inslag av ett transaktionellt ledarskap, i form av att exempelvis kontrollera avvikande beteenden, 

så syftar själva förändringen till att förstärka de ledaregenskaper som återfinns i den transformativa 

ledarstilen. Då polisorganisationen är en statligt styrd myndighet blir det vidare svårt att bedriva 

ett utvecklande och prestationshöjande ledarskap med hjälp av materiella belöningar så som 

bonusar. Den transformativa ledarskapsteorin kommer således att användas för att ge teoretiskt 

stöd åt det arbetssätt som förbättringsåtgärden syftar till att implementera.  
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5. Metod 

Avsnittet består av åtta delar där uppsatsens metod stegvis presenteras, motiveras och 

problematiseras. Inledningsvis presenteras en översikt av syftet med genomförandet och valet av 

metod, vilket följs av en presentation av urval och urvalskriterier innan det mer specifikt redogörs 

för genomförandet av process-, mål- och effektutvärderingen, samt användningen av kvantitativa 

data och enkätundersökningarna var för sig. Avslutningsvis diskuteras validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet.  

5.1 Genomförande 

Uppsatsens utvärdering har utgått ifrån måluppfyllelsemodellen, vilken går ut på att undersöka 

huruvida de resultat som förbättringsåtgärden producerat lever upp till de mål som ställdes upp när 

införandet av förbättringsförslaget beslutades.  Måluppfyllelsemodellens objekt kan enligt Vedung 

(2011, s. 105f) dels vara processer fram till resultatet, dels resultatet i sig. Det första objektet, 

målprocessvarianten, granskar samtliga led i implementeringsförloppet från införandet till 

slutresultat, i syfte att försöka upptäcka och kartlägga eventuella avvikelser från det tänkta 

genomförandet. Det innebär att bedömningen avser just processen som sådan och att modellen 

mäter om insatsens mål mot implementeringsprocessen är uppfyllda och inte huruvida processen 

är en indikator på något annat, exempelvis ett positivt eller negativt resultat (ibid.). Är objektet för 

utvärderingen själva resultatet och om fokus ligger på vilka effekter insatsen fått på målen och 

mottagarna, används enligt Vedung istället en mål-och resultatvariant av 

måluppfyllelsemodellen.  I det aktuella fallet har en kombination av måluppfyllelsemodellens 

objekt använts då utvärderingen; 

1. Syftat till att undersöka i vilken mån de tänkta åtgärderna och arbetssättet implementerats 

2.  Syftat till att undersöka hur resultatet av arbetssättet levt upp till de ställda målen 
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 5.2 Urval och urvalskriterier 

För att undersöka förbättringsåtgärdens process, mål och effekter användes standardiserade 

enkäter. Dessa enkäter skickades ut till samtliga FU-ledare och utredare som någon gång arbetat 

med projektet, vilket innebär att ett så kallat totalurval har använts. Valet av att använda ett 

totalurval och således även inkludera de utredare som endast arbetat med projektet under en kortare 

period, grundade sig i att de ansågs vara viktigt att fånga in så många åsikter som möjligt. Detta 

för att kunna återge en rättvis helhetsbild av medarbetarnas upplevelser.  

Det totala urvalet resulterade i att enkäterna skickades ut till 50 utredare och 6 FU-ledare. Utredarna 

i urvalet tillhör eller har tillhört mängdbrottsgruppen (utredningsgrupp 1), utredningsjouren 

(utredningsgrupp 2), häktningsgruppen (utredningsgrupp 3) eller ungdomsgruppen 

(utredningsgrupp 4). I det ursprungliga dokumentet för förbättringsförslagets genomförande 

omnämndes även trafikgruppen och Ångegruppen, då dessa förväntades bistå de övriga grupperna 

med utredningsarbete vid ett eventuellt behov. Dessa två grupper bedriver i första hand 

brottsförebyggande och ingripande verksamhet. Då det efter avslutat projekt visade sig att varken 

trafikgruppen eller Ångegruppens utredare berörts utav projektet, utan endast ägnat sig åt sina 

huvuduppdrag under den aktuella perioden, beslutades det att dessa grupper inte skulle inkluderas 

i urvalet. Valet att ändå inkludera FU-ledarna för dessa två grupper grundade sig i att de dels varit 

involverade i planeringen av förbättringsförslaget, med även i att de vid behov täckt FU-ledarrollen 

i utredningsgrupp 1–4.   

Valet av att använda ett totalurval och även inkludera de som inte längre arbetade i någon i av de 

aktuella utredningsgrupperna förväntades redan från start att resultera i ett större bortfall. Bortfallet 

antogs komma att påverkas av omständigheter som föräldraledighet, sjukskrivning och byte av 

tjänst. Flertalet respondenter har slutat som utredare och övergått till tjänster inom den ingripande 

polisverksamheten (IGV), vilket eventuellt kan ha påverkat deras möjligheter att svara på enkäten 

utifrån en tidsaspekt. Den ingripande arbetet styrs i större mån av yttre omständigheter vilket kan 

ha inneburit större svårigheter att avsätta tid för att delta i undersökningen.  
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5.3 Processutvärdering 

En processutvärdering beskrivs av Sandberg och Faugert (2016, s. 82) för att vara en metod som 

systematiskt följer genomförandet av en åtgärd. Den här delen av utvärderingen utgår ifrån 

försöksperiodens formulerade dokument som en teoretisk referensram, för att genom enkäter till 

medarbetare och ledare kunna studera om, hur och i vilken mån de planerade åtgärderna och 

arbetssättet har genomförts och hur mål och/eller effekter har uteblivit eller uppnåtts. 

Processutvärderingen har dels undersökt de konkreta planerade åtgärderna som ärenderevisions- 

och fokusdagar, veckovisa möten med FU-ledare, UL-samordnare och administratörer, dagliga 

morgonmöten i utredningsgruppen, samt arbetsplats- och utvecklingsträffar. Vidare har det 

planerade sättet att arbeta, med fokus på ledarskapet undersökts för att kunna urskilja i vilken mån 

FU-ledare och utredare upplevt att arbetssättet implementerats eller ej. Sandberg och Faugert 

(2016, s. 82f) framställer att en bedömning av en verksamhet underlättas genom en teoribaserad 

processutvärdering, då de teoretiska antaganden som ligger till grund för projektets mål lyfts fram 

och studeras. I denna uppsats kommer således en ledarskapsteori att ligga till grund för 

processutvärderingen när arbetssättet ska studeras.  

Valet att använda en processutvärdering som ett komplement till mål- och effektutvärderingen 

grundade sig i den minimerade risken för att utfallet av resultatet ska bli missvisande. Som Weiss 

(1998, s. 8f) påpekar, är det vanligt att positiva resultat i en utvärdering antas vara en effekt av de 

åtgärder som legat till grund för genomförandet. För att reda ut om så är fallet eller om något annat 

kan vara orsaken till resultatet bör därför processen och implementeringen av de 

planerade åtgärderna undersökas. Som Weiss framställer kan de åtgärder som genomförs skapa 

såväl negativa som positiva effekter, vilket innebär att även om ett mål har uppnåtts så 

behöver effekterna inte nödvändigtvis enbart vara positiva. 

Det bör poängteras att det i det aktuella fallet inte funnits tid eller möjligt för oss som externa 

utvärderare att följa försöksperiodens implementering och genomförande från början till slut, vilket 

gör att enkäterna har haft en avgörande betydelse för att ge en inblick i de berörda parternas 

upplevelser av förbättringsåtgärdens implementering och genomförande.  
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 5.4 Mål – och effektutvärdering 

Metodvalet styrks av Sandberg och Faugert (2016, s. 65) som framställer att en mål - och 

effektutvärdering syftar till att försöka klargöra i vilken mån utfallet av en åtgärd överensstämmer 

med önskvärda effekter eller mål och huruvida utfallet har orsakats av insatsen. Utvärderarnas roll 

har således varit att försöka klargöra huruvida förbättringsåtgärden resulterat i, eller bidragit till 

önskvärda resultat och effekter. 

I en mål - och effektutvärdering görs en distinkt skillnad mellan effekter, vilket omfattar både 

förutsedda och oförutsedda, positiva eller negativa effekter och mål vilket avser specificerade 

positiva och önskvärda resultat (Sandberg & Faugert 2016, s. 65f). I denna uppsats har 

utvärderingen avsett att utgå ifrån förbättringsförslagets uppsatta mål, genom att 

utvärdera om och hur dessa mål har uppnåtts. Effekterna av förbättringsåtgärden har undersökts i 

relation till resultatet för att undersöka i vilken mån dessa är relaterade till åtgärdens insatser. 

I dagens samhälle är många verksamheter målstyrda vilket bidrar till att mål - och 

effektutvärderingar spelar en viktig roll och har en central betydelse för samhällets och 

organisationens utveckling (Sandberg & Faugert 2016, s. 66). Effektutvärderingen kan även anses 

vara positivt lämpad utifrån att den utgör en nyckelroll i att utveckla, övervaka och förbättra 

kvalitén i offentliga utvärderingar. Målen för verksamheter generellt och även för den aktuella 

verksamheten är att kunna identifiera prioriteringar, bedöma insatsen och verksamhetens riktning 

samt att kunna värdera åtgärdens utfall i relation till målen. I enighet med Sandberg och Faugert 

(2016, s. 67f) förutsätter detta dock att målen är både realistiska och tydligt formulerade, vilket 

målen i förbättringsförslaget kan anses vara.  

5.5 Kvantitativa data och statistik 

 För att undersöka och försöka besvara frågeställningen gällande hur det eventuellt förändrade 

sättet att arbeta har påverkat utredningsresultaten, har kvantitativa data i from av utredningsstatistik 

inhämtats. Den data som använts innehåller bland annat sammanställd information om inkomna 

ärenden, redovisade ärenden till åklagare, avslutade ärenden, samt öppna ärenden (ärendebalansen) 

med en fördelning utifrån tid. I de öppna ärendena har ungdomsärenden urskilts, då tidsfristerna 

som tidigare nämnt skiljer sig från övriga ärendekategorier.  
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All data, bortsett från ärendebalansen presenteras i veckovis statistik som i huvudsak sträcker sig 

från förbättringsåtgärdens start den 18 september 2017 (v. 38) till avslutandet den 30 april 2018 (v. 

17). I de kategorier som det varit möjligt presenteras statistik från v. 31 till v. 17 för att kunna ge 

en bild av hur resultatet såg ut ett par månader innan förbättringsåtgärden startades. 

Ärendebalansen skiljer sig på så sätt att den har presenterats månadsvis och sträcker sig hela vägen 

från januari 2017 till månadsskiftet april/maj 2018. Sammanställda data och dess nyckeltal har 

inhämtats från polisens datasystem RAR (rationell anmälningsrutin) och DurTvå (datoriserad 

utredningsrutin tvångsmedel). 

Att utvärdera målet gällande en förbättrad och effektiviserad utredningsverksamhet ställer krav på 

datainsamlingen och förutsätter möjligheten att kunna mäta förändringar över tid. För att mäta en 

förändring krävs precis som Sandberg och Faugert (2012, s. 44) beskriver ett utgångsläge och en 

startpunkt, vilket i det aktuella fallet bestämdes till den 18 september 2017, som sedan kan 

kompletteras och följas upp för att undersöka eventuella skillnader.  

5.6 Enkätundersökning 

Utvärderingen har använt sig av enkätundersökningar dels för att undersöka frågeställningarna 

gällande den upplevda arbetsmiljön, dels för att undersöka själva processen och eventuella effekter 

av insatsen. För att förenkla svarsprocessen för respondenterna, samt hanteringen av data, 

utformades tre olika enkäter – en till medarbetarna, en till FU-ledarna och en till åklagarna. 

Enkäterna utformades med hjälp av det internetbaserade programmet Easyquest och besvarades 

således på webben. En länk till enkäten, med tillhörande information om hur den skulle besvaras, 

skickades ut via mail till respondenterna.  

Då enkätundersökningarna anpassades och skickades ut till samtliga som berörts av 

förbättringsåtgärden, genererades stora mängder information som sedan har kunnat bearbetats och 

givit en bild av den stegvisa processen. För att få en sådan nyanserad bild som möjligt och undvika 

subjektivitet, riktades frågor associerade till processutvärderingen, inte bara till de ledare som 

främst varit ansvariga för implementeringen av insatsen, utan också till de medarbetare som 

berörts. Att båda parternas upplevelser inkluderats motiveras även utifrån att förbättringsförslaget 

lagt ett stort fokus vid både förändringar i ledarskapet och upplevd arbetsmiljö.  

Åklagarenkäten skickades till de två åklagare som närmast arbetat med och berörts av polisen i 
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Medelpads utredningsverksamhet, i form av mottagare av redovisade ärenden. Denna enkät 

utformades i syfte att undersöka huruvida åklagarna upplevt någon eventuell förändring under och 

efter genomförandet av fas två, det vill säga för att belysa eventuella effekter.  

Då utvärderingens undersökningsområden inte hade begränsats fullt ut vid tiden för enkätens 

utformning kom ledarenkäten och medarbetarenkäten att innehålla ett relativt stort antal frågor. På 

grund av detta presenteras inte samtliga svar i uppsatsen och i resultatet har frågor som ansetts 

sakna relevans i förhållande till de delar som uppsatsen valt att fokusera på därför uteslutits.  

Valet av att använda enkäter som undersökningsmetod kan anses ha medfört både för- och 

nackdelar i den aktuella utvärderingen. Som Bryman (2011, s. 228f) framställer har enkäter flera 

fördelar av att vara både billigare och snabbare att administrera, minimerar risk för 

intervjuareffekter och har lättare att anpassas till sin målgrupp. Med intervjuareffekter menas risken 

för att de som intervjuar kan influera intervjusituationen och påverka de svar respondenterna anger, 

bland annat sett till social önskvärd effekt (ibid.). I en intervjusituation kan inte heller 

avidentifiering av svar och anonymitet möjliggöras på samma sätt som i en enkätundersökning. 

Det bör därför ses som en fördel att utvärderingen har använt enkäter, då frågor som berört de 

anställdas upplevelse och åsikter angående chefer, arbetsstruktur och arbetsmiljö, kan ha upplevts 

som känsliga att besvara.  

Att använda sig av den här metoden sätter dock stora krav på att enkäterna har en enkel och tydlig 

utformning för att minimera risken för bortfall, uteblivna svar och eller missförstånd. I enighet med 

Bryman (2011, s. 228f) användes färre öppna och fler slutna frågor, vilket kan anses som 

fördelaktigt då de generellt sett anses lättare att besvara och i följd minskar bortfallet.  

5.7 Validitet och reliabilitet 

Som Weiss (1998, s. 144f) beskriver så har validiteten att göra med i vilken utsträckning ett 

mätinstrument fångar in data av intresse, det vill säga huruvida mätmetoden mäter det den avser 

att mäta. Ett mätinstrument är enligt Janson (2012, s. 141) varje form av systematisk metod som 

används för att försöka mäta en variabel eller en egenskap. I detta fall innebär det att registerdata 

och en enkätundersökning har använts i syfte att mäta begrepp som utredningseffektivitet, 

ledarskap och arbetsmiljö.  
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Att använda frågeformulär som besvaras skriftligt innebär att det går att erhålla många och snabba 

svar av respondentens egna subjektiva uppfattning, vilket enligt Janson (2012, s. 145) kan vara 

både en för- och nackdel. I många fall är respondenten den som har bäst underlag att bedöma 

viktiga förhållanden, samtidigt som varierande självinsikt, språklig förståelse och kunskap om de 

fenomen som formuläret frågar om kan vara ett hinder för att få valida självrapporter (ibid.). För 

att minska risken för att språklig förståelse och bristande kunskap skulle bli ett problem och påverka 

validiteten genom att respondenten inte kunde ställa frågor under besvarandet av enkäten, 

avslutades varje frågekategori med en fritextruta där det fanns möjlighet att förtydliga, utveckla 

eller lämna en kommentar gällande sina svar. I enkäten behandlade även flera frågor en och samma 

undersökningspunkt, exempelvis ledarens närvaro, vilket bör öka säkerheten att svaren på frågorna 

verkligen belyser det som avsetts att belysas.  

Innehållsvaliditet innebär att instrumentet mäter rätt variabel och valet av mätinstrument bör därför 

utgå från en noggrann förståelse av det som förbättringsförslaget avser att påverka (Janson 2012, 

s. 151). Janson påpekar även att en utvärdering bör välja mätinstrument som så nära och 

uttömmande som möjligt mäter precis de utfallsvariabler som förbättringsförslaget syftar till att 

förändra och enbart dessa. För att undersöka de önskade förändringarna på ett sådant uttömmande 

och nära sätt som möjligt, är det sannolikt att intervjuer som mätinstrument hade bidragit till en 

högre innehållsvaliditet. Då upplevelser kring ledarskap och kanske framförallt arbetsmiljö är 

väldigt vida och subjektiva begrepp att undersöka, hade intervjuer kunnat resultera i ett mer 

innehållsrikt material. Framförallt då detta hade givit både respondenterna och utvärderarna en 

ökad möjlighet att utveckla frågor och svar.  

Förutom utvärderingens validitet är reliabiliteten en viktig faktor. Reliabiliteten kan enligt Bryman 

(2011, s. 161) sammanfattas som frågor som rör måttens och mätningarnas följdriktighet och 

pålitlighet, eller som Weiss (1998, s. 146) uttrycker det, i vilken mån en upprepad mätning av 

samma fenomen skulle resultera i samma svar. För att avgöra om ett mått är reliabelt eller ej kan 

man utgå från de tre viktiga faktorerna stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet 

(Bryman, 2011, s. 160). Stabiliteten handlar om att det mätinstrument som används ska vara så 

pass stabilt över tid, att resultaten inte skiljer sig åt i någon större utsträckning om en grupps 

attityder mäts två gånger efter varandra (Ibid.). 
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 I detta avseende bör det därför ses som positivt för stabiliteten att enkäter med slutna frågor har 

använts som mätinstrument, då det i förhållande till exempelvis en intervjuundersökning möjliggör 

ett exakt upprepande av frågor.  

 Den interna reliabilitet rör följdriktigheten och pålitligheten för de indikatorer som utgör en skala, 

det vill säga hur respondenternas svar på frågorna är relaterade till deras svar på de andra frågorna 

(Bryman, 2011, s. 160). Det är således enligt Bryman av vikt att frågor ställs utifrån både en positiv 

och negativ syn av ett och samma fenomen, för att kunna säkerställa svarets stabilitet och 

pålitlighet. Utifrån detta kan det ses som en fördel att enkäter har använts som metod då det 

möjliggjort att frågor kan ställas ur olika synvinklar och vid olika tillfällen i enkäten för att sedan 

sammanställas till ett resultat (Ibid.). Detta möjliggör att frågor som ställts utifrån olika synvinklar 

för att sedan aggregeras, det vill säga sammanställas till ett resultat, kan uppvisa en inre 

överrensstämmelse och om svaren är eller inte är relaterade till det fenomen som varit för avsikt 

att mätas. Detta tillvägagångssätt har i viss mån använts i de aktuella enkäterna, men hade med 

fördel kunnat utvecklas för att ge resultatet en högre intern reliabilitet.  

Interbedömarreliabilitet avser i vilken mån det finns en överensstämmelse mellan olika bedömare, 

vilket kan skapa problem i kvalitativa studier där det finns flera utvärderare inblandade som ska 

tolka materialet (Bryman, 2011, s. 160). I denna utvärdering har ett standardiserat frågeformulär 

använts, vilket innebär att risken för att svaren ska tolkas olika av olika bedömare är relativt liten. 

Weiss (1998, s. 147) lyfter även att det kan vara problematiskt när personer som är involverade i 

projektet själva ska bedöma och tolka de olika indikatorerna, då svårigheter att vara objektiv kan 

leda till bias. Att externa utvärderare har använts bör därmed ses som fördelaktigt för reliabiliteten. 

Ovan har validiteten och reliabiliteten diskuterats utifrån uppsatsens enkätundersökningar. 

Förutom enkäterna har registerdata använts i syfte att försöka besvara frågeställningen gällande en 

förbättrad utredningsverksamhet. Att använda registerdata i form av utredningsstatistik kan ses 

som fördelaktigt då det går att urskilja exakta siffror för de olika kategorier som avses undersökas. 

Denna typ av data omfattas heller inte av tillexempel mörkertal, vilket annars kan vara ett vanligt 

bekymmer när registerdata används. Ur både ett validitets- och reliabilitetsperspektiv förefaller 

således utredningsstatistiken ha varit ett relativt effektivt mått när det kommer till att analysera till 

antalet redovisade ärenden till åklagare, ärendebalansens upp- och nedgång och liknande. 

Problematiskt för validiteten och kanske framförallt reliabiliteten i denna undersökning är dock 
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avsaknaden av data som sträcker sig längre tillbaka i tiden. Måttet gällande utredningsstatistiken 

ger en bild av eventuella upp- och nedgångar i statistiken för det specifika tillfället. Då det inte 

finns ytterligare statistik att jämföra med går det dock inte avgöra huruvida en eventuell nedgång 

är kopplad till effektivitet i utredningsarbetet, eller om förklaringen återfinns i trender eller 

säsongsvariation. Även om mer statistik inte hade inneburit att det med säkerhet gått att fastställa 

en koppling till effektivitet, hade det gett måttet mer stabilitet och kunnat utesluta eventuella 

trender och säsongsvariationer, vilket även hade inneburit en högre validitet. 

5.8 Generaliserbarhet 

Studiens resultat har inte haft för avsikt att kunna generaliseras till andra populationer eller platser 

utöver den aktuella undersökningskontexten. Bryman (2011, s. 51, 58) framställer att detta innebär 

att studien har en låg extern validitet. Att en generalisering inte är aktuell baseras på att studien har 

ett för litet urval och att det förbättringsprojekt som utvärderas är skräddarsytt för 

utredningsenheten hos polisen i Medelpad. Det kan således inte anses att urvalet är representativt 

för samtliga polismyndigheter utan enbart för Medelpadspolisen. För att resultatet skulle haft 

möjlighet till att generaliseras utöver den kontext och population som omfattats hade ett 

randomiserat urval av fler poliser och utredningsenheter behövt inkluderas, eventuellt från fler 

städer, vilket dock i det aktuella fallet hade frångått studiens huvudsakliga syfte (Bryman 2011, s. 

169). Resultatet har därför snarare syftat till att användas i ett lärande och utvecklingssyfte utan ett 

direkt applicerbart resultat. Det är dock möjligt att polismyndigheter som genomför liknande 

projekt, under liknande förutsättningar skulle kunna använda studiens resultat i ett lärandesyfte.  
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6. Etik 

Som utvärderare finns det en skyldighet att ta hänsyn till de etiska krav som finns för att skydda 

samhällets medlemmar mot att utsättas för till exempel fysisk eller psykisk skada, otillbörlig insyn 

i livsförhållanden eller kränkning i samband med att forskning bedrivs (Vetenskapsrådet, 2015, s. 

5). Dessa etiska krav kallas tillsammans för individskyddskravet och består av fyra allmänna 

huvudkrav, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

Som Weiss (1998, s. 93) påpekar är det viktigt att de som berörs av en utvärdering bemöts med 

ärlighet och att de får tillräckligt mycket och korrekt information om studien för att de själva ska 

kunna ta ett beslut huruvida de är villiga att svara på frågorna eller inte. För att upprätthålla 

informationskravet har information skickats ut per e-post till samtliga deltagare i utvärderingen. 

Deltagarna informerades om:  

 Forskningens syfte 

 Den övergripande forskningsplanen  

 Metoden 

 Anonymitet och hantering av personuppgifter  

 Vilka som är utvärderare  

 Att deltagandet är frivilligt  

Efter att deltagarna informerats om detta är det enligt Weiss (1998, s. 93) viktigt att deltagarna 

vidare informeras om samtycke och deras egen rätt att bestämma om och hur de vill medverka och 

bidra till utvärderingen. Weiss menar att utvärderare ibland tror att utvärderingens värde för en 

myndighet, att till exempel ta reda på hur effektiv en insats varit, väger tyngre än individernas 

rättighet att vägra delta. Enligt samtyckeskravet måste dock utvärderaren alltid inhämta deltagarens 

samtycke. I den aktuella undersökningen inhämtades samtycke till deltagandet i samband med att 

deltagarna svarade på och skickade in enkäten, vilket tydliggjordes genom en informationstext i e-

postutskicket, samt i slutet av enkäten. Även om det som Weiss påpekar hade varit gynnsamt för 

utvärderingen om samtliga deltog hade det inte varit etiskt korrekt att utelämna informationen om 

deltagarnas rätt att avstå från att svara.   
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Vidare utformades enkäterna på ett sådant sätt att de inte innehöll några personuppgifter, då det 

inte var nödvändigt för undersökningen. Data som samlades in avsåg endast kön i 

medarbetarenkäten. Det innebär att deltagarna i utvärderingen inte behöver oroa sig över 

konfidentialitetskravet, eftersom svaren är anonyma och det inte finns någon risk att obehöriga kan 

ta del av eller koppla svar till en specifik individ (Bryman, 2011, s. 132). Inte heller utvärderarna 

kan härleda de enskilda svaren till en specifik individ då enkäterna skickats och lämnats in via 

programmet Easyquest, vilket innebär att deltagarnas personliga e-postadresser har dolts. Precis 

som Weiss (1998, s. 94) förklarar så är det vanligt att utvärderarna lovar deltagarna anonymitet, då 

det ökar chansen att de ska känna sig fria att ge öppna och ärliga svar oavsett om svaren är socialt 

accepterade eller inte. I det aktuella fallet bör det dock tas i beaktande att urvalet är litet, samt att 

det är ett totalurval, vilket innebär att det sammanställa svaren kommer att kunna kopplas till 

Medelpadspolisen och de utredare som arbetar där. Då utvärderingen inte enbart är för polisens 

bruk, utan kommer att spridas i ett akademiskt syfte, uppmärksammades därför deltagarna om detta 

i informationen som de tilldelades via e-post.  

Slutligen har deltagarna även informerats om reglerna gällande nyttjandekravet och försäkrats om 

att enkäterna de fyller i endast kommer att användas för just denna utvärdering. Det vill säga att 

inga uppgifter eller data kommer att spridas vidare i andra forskningssammanhang eller icke-

vetenskapliga syften. För att ta del av det brev som skickats ut till respondenterna se bilaga 1.  
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7. Resultat 

Avsnittet kommer inledningsvis att presentera resultatet för processutvärderingen och den 

registerdata som studerats, i följd presenteras resultat från åklagarenkäten och slutligen resultat 

relaterade till den upplevda arbetsmiljön.  

7.1 Processen – Implementering av planerade åtgärder 

Samtliga av de konkreta åtgärder som formulerades innan projektets start har genomförts. 

Planerade ärenderevision- och fokusdagar har genomförts på angivna datum, varje måndag har FU-

ledare och UL-samordnare haft lokala möten, samt att arbets- och utvecklingsträffar har anordnats 

för utredningsverksamheten inom ett 6 veckors intervall under hela perioden. 

Totalt besvarades enkäterna gällande processutvärderingen av 20 stycken respondenter, av dessa 

var 4 stycken FU- ledare och 16 medarbetare. Det kunde urskiljas att sexton av dessa respondenter 

uppgav att de helt och hållet instämmer med påståendet om att det varje morgon sker en utsättning 

och en kort avstämning kring läget i arbetsgruppen, varav fyra uppger att de till stor del instämmer 

med påståendet. En något större spridning kunde urskiljas i resultatet för frågan om det varje 

morgon sker en gemensam diskussion kring de ärenden som inkommit och vad som behöver göras. 

Sett till svaren uppgav åtta av respondenterna att de helt och hållet instämmer med påståendet varav 

sex till stor del, tre till viss del och en angav att den inte alls instämmer med påståendet. Gällande 

frågan om FU-ledare och utredare tillsammans sitter ner och går igenom ärenden vid behov, uppgav 

nio att de helt och hållet instämmer med påståendet, varav sex till stor del, fyra instämmer delvis 

och till liten del varav en inte alls instämmer med påståendet. 

Enkäten till FU- ledarna besvarar frågor gällande projektets implementering och genomförande 

(se bilaga 5). Resultatet visar att två av respondenterna helt och hållet instämmer med påståendet 

att de varit delaktiga i förbättringsåtgärdens utformning och målsättning, varav en uppgav att den 

till stor del respektive delvis varit delaktig. Samma fördelning kunde urskiljas för i vilken mån 

respondenterna uppgav att de kunnat påverka utformningen av förbättringsåtgärden. 
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Gällande svar på om ledarna upplevt att de haft de verktyg som behövts för att införa det arbetssätt 

som förslaget innefattat i det dagliga arbetet, uppgav två att de helt och hållet instämmer med att 

så varit fallet och resterande två till stor del. Vidare instämmer två av ledarna med att de helt och 

hållet tilldelats det stöd som de varit i behov av för att genomföra förbättringsförslaget både av sina 

medarbetare, chefer och sin arbetsgrupp, varav två instämmer med påståendet till stor del. 

Svarsfördelningen tog sig samma uttryck när det gällde FU- ledarnas upplevda möjlighet till att 

anpassa förbättringsförslaget utifrån sin arbetsgrupps behov. 

Två motfrågor ställdes gällande om ledarna upplevde att de lagt ner den tid och energi som behövts 

för att införa och bibehålla det nya arbetssättet i sin arbetsgrupp, vilket resulterade i att två uppgav 

att de till stor del instämde med frågans påstående och två instämde helt och hållet. I motsats 

ställdes frågan om de upplevt att de inte lagt ner den tid och energi som behövts för att införa och 

bibehålla det nya arbetssättet vilket resulterade i att tre inte alls instämmer med frågans påstående 

och två instämmer till liten del. Slutligen besvarade cheferna/ledarna i vilken mån de upplevt att 

förbättringsförslaget genomförts som planerat, en instämmer med att så varit fallet till stor del 

varav tre angivit att de helt och hållet instämmer med påståendet.  

7.2 Processen – Implementering av arbetssätt med fokus på ledarskapet 

Det resultatet som redovisas i tabellerna respektive texten nedan är baserat på svar från sexton 

respondenter som besvarat medarbetarenkäten och fyra respondenter som besvarat ledarenkäten. 

Frågorna som formulerats som påståenden är ställda i förhållande till det styrdokumentet som varit 

utgångspunkten för förbättringsåtgärden.  

Tabell 1. Ledarskap – tillgänglighet och närvaro ur utredarnas perspektiv. Procentuella andelar.  

 
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer 

delvis 
Instämmer till 

stor del 

Instämmer 
helt och 
hållet 

Min chef är tillgänglig 6 (1) 12 (2) 19 (3) 44 (7)    19 (3) 

Min chef är närvarande 6 (1) 6 (1) 38 (6) 31 (5)     19 (3) 

Min chef har tid med mig   6 (1) 6 (1) 38 (6) 25 (4)     25 (4) 
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Tabellen beskriver hur utredarna ser på FU-ledarnas tillgänglighet och närvaro. På påståendet om 

utredarna upplever sin chef som tillgänglig i det dagliga arbetet svarar tio att de instämmer till stor 

del eller helt och hållet, medan tre svarar delvis och tre svarar att de instämmer till liten del eller 

inte alls. Vidare uppger två att de instämmer till liten del eller att de inte instämmer alls, när de får 

frågan om de upplever sin chef som närvarande, samt om de upplever att chefen har tid för dem, 

medan sex svarar att de delvis instämmer och åtta svarar att de instämmer till stor del eller helt och 

hållet. När utredarna svarat på påståendet gällande om det finns någon uttalad ersättare när den 

närmast chefen inte finns tillgänglig, uppger fyra att de inte instämmer alls eller bara till liten del, 

medan tio svarar att de instämmer delvis och två att de instämmer helt och hållet.  

Ledarskap – tillgänglighet och närvaro ur FU-ledarnas och medarbetarnas perspektiv 

När FU-ledarna tillfrågades i enkäten om de upplever att de tilldelas den tid de behöver för att 

kunna vara ett stöd till sina medarbetare och se till deras enskilda behov svarade två av ledarna att 

de delvis instämmer och andra hälften svarade att de instämmer helt och hållet. Tre av FU-ledarna 

uppger vidare att de instämmer helt och hållet gällande påståendet att förbättringsåtgärden bidragit 

till att de kan vara mer delaktiga i det dagliga arbetet, medan en uppger att den instämmer till liten 

del. På påståendet projektet har bidragit till att jag kan tillägna mer tid åt att arbeta med 

utredningsuppdraget, svarade en ledare att den instämmer delvis, varav en instämmer till stor del 

och två att de instämmer helt och hållet.  

Tabell 2. Ledarskap med fokus på medarbetardriv – ur medarbetarnas perspektiv. Procentuella andelar.  

 
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer 

delvis 
Instämmer till 

stor del 

Instämmer 
helt och 
hållet 

Min chef lyssnar på mig 0 6 (1) 6 (1) 31 (5) 56 (9) 

Min chef tar frågor seriöst 
och behandlar dem korrekt 

0 6 (1) 6 (1) 31 (5) 56 (9) 

Kan påverka beslut i 
arbetet 

6 (1) 6 (1) 19 (3) 63 (10) 6 (1) 

Mina kunskaper och 
färdigheter kommer till 

nytta i arbetet 
0 6 (1) 6 (1) 56 (9) 31(5) 
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Tabellen ovan visar att de allra flesta, motsvarande fjorton av respondenterna, instämmer helt och 

hållet eller till stor del med påståendena att deras chef lyssnar på vad de har att säga, samt att chefen 

behandlar deras frågor och förslag på ett korrekt sätt. Endast en instämmer delvis och en till liten 

del. På frågan om de kan vara med och påverka beslut gällande sitt arbete svarade tio av 

respondenterna att de till stor del instämmer med påståendet, medan en vardera svarade att de inte 

instämmer alls, instämmer till liten del eller instämmer helt och hållet. Tre svarade att de delvis 

instämmer. Vidare uppgav fjorton respondenter att de till stor del eller helt och hållet instämmer 

med påståendet att deras kunskaper och färdigheter kommer till nytta i arbetet, medan en svarade 

att den instämmer till liten del och en svarade att den delvis instämmer.  

Ledarskap med fokus på medarbetardriv - ur FU- ledarnas och medarbetarnas perspektiv 

På påståenden jag uppmuntrar och värdesätter att min personal har olika erfarenheter, svarade en 

av ledarna att den instämmer till stor del, medan de tre resterande uppgav att de instämmer helt och 

hållet. Vidare uppgav två av ledarna att de instämmer till stor del gällande påståendet jag lyssnar 

till min personal och deras kunskaper, och andra hälften svarade att de instämmer helt och hållet.  

 
Tabell 3. Ledarskap – mål och vision ur medarbetarnas perspektiv. Procentuella andelar  

 
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer 

delvis 
Instämmer till 

stor del 

Instämmer 
helt och 
hållet 

Åtgärdens innebörd 
har tydligt framgått 

 
12 (2) 12 (2) 25 (4) 38 (6) 12 (2) 

Gruppen är enig om 
mål och vision 

 
12 (2) 6 (1) 12 (2) 56 (9) 12 (2) 

Hur åtgärdens mål 
ska uppnås, har 
tydligt framgått 

12 (2) 12 (2) 44 (7) 19 (3) 12 (2) 

           

 

Resultatet skildrar att två av respondenterna i medarbetarenkäten instämmer helt och hållet med att 

förbättringsåtgärdens innebörd har framgått på ett tydligt sätt, sex till stor del, fyra delvis varav 

två uppgett att de inte alls instämmer eller instämmer till liten del med påståendet. Vidare kan det 

urskiljas att två av respondenterna inte alls instämmer med påståendet att förbättringsåtgärdens 

syfte och mål har framgått på ett tydligt sätt, en uppger att det framgått till liten del, två instämmer 
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till viss del, majoriteten om nio instämmer till stor del varav två av respondenterna instämmer helt 

och hållet med att så varit fallet.  Att det på ett tydligt sätt har framgått hur målen för 

förbättringsprojektet ska uppnås, instämmer två av respondenterna med helt och hållet, tre har 

svarat att de instämmer till stor del varav sju till viss del. Vidare har två av medarbetarna angivit 

att de inte alls instämmer eller instämmer till liten del om att detta på ett tydligt sätt har framgått.  

Respondenterna fick även svara på en fråga med påståendet ”Det har tydligt framgått vad som 

förväntas av mig som utredare i förhållande till åtgärdens syfte och mål”, vilket resulterade i att 

två respondenter vardera uppgav att de inte alls instämmer respektive instämmer till liten del med 

påståendet. Vidare instämmer sex med påståendet till viss del, tre till stor del och två helt och hållet. 

För den sistnämnda frågan har ett bortfall identifierats.  

I ledarenkäten går det att urskilja att två av ledarna instämmer helt och hållet med påståendet om 

att det både finns ett uttalat mål och en tydlig vision i arbetsgruppen, medan en ledare instämmer 

till stor del och den sista till liten del. I följd ställdes frågan huruvida ledarna upplevde att 

arbetsgruppen var enig om de uttalade målen och visionen, vilket resulterade i att två av ledarna 

uppgav att det helt och hållet stämmer att det finns en samstämmighet kring dessa, medan en av 

ledarna uppgav att det till stor del gör det. För det sista påståendet identifierades ett bortfall 
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7.3 Registerdata 
 
Figur 1. Öppna ärenden – månadsvis statistik.  

 

Diagrammet ovan visar månadsvis statistik över antalet öppna ärenden. Från januari 2017 till 

förbättringsåtgärdens start september 2017, går det att tyda att ärendebalansen har legat på en 

relativt jämn nivå mellan 2500 och 3000 ärenden. Efter förbättringsåtgärdens införande till 

avslutandet i månadsskiftet maj/april, har en succesiv minskning skett för att slutligen landa på 

1500 öppna ärenden.  

 

Fördelning av öppna ärenden  

 Figur 2. Fördelning av öppna ärenden - Balansöversikt.  
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Diagrammet beskriver fördelningen av de öppna ärendena utifrån tidsintervallen 0–3 månader,      

3–6 månader, 6–12 månader och 12 månader eller mer. Mätpunkterna är v.43 2017, v.2 2018 och 

v.17 2018, vilket motsvarar början, mitten och slutet av förbättringsåtgärden. Resultatet visar att 

den största skillnaden avser ärenden som varit öppna i 3 månader eller mer, där har det i snitt skett 

en minskning med 360 ärenden mellan v.43 och v.17.  

Ärenden redovisade till åklagare 

Figur 3. Antal ärenden redovisade till åklagare.  

 

 Ovan visas veckovis statistik över ärenden som redovisats till åklagare. I resultatet framkommer 

det att en generell ökning av redovisade ärenden har skett under förbättringsåtgärdens införande 

v.38, även om spridningen är något ojämn. Efter v.46 har redovisade ärenden alltid överstigit ett 

antal om 30 stycken, bortsett från v.52, v.10 och v.15. Det går att tyda en utmärkande minskning 

av redovisade ärenden v.52 och v.10 då mellandagar respektive sportlov infallit. V.15 

sammanfaller dock inte med någon uppenbar säsongsvariation.  
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Nedlagda ärenden  

Figur 4. Antal nedlagda ärenden.  

 

Diagrammet redogör för veckovis statistik för antalet nedlagda ärenden. Kurvan visar en relativt 

varierad spridning, bortsett från några utmärkande toppar. Det går att tyda att det under v.42 och 

v.46 har lagts ned ett stort antal ärende i förhållande till de resterande veckorna, vilket sammanfaller 

med de planerade ärenderevisionsdagarna som genomförts.  

Antal öppna ungdomsärenden  

Figur 5. Antal öppna ungdomsärenden.  

 

Ovan visas statistik för antalet öppna ungdomsärenden, vilka har urskilts från övriga ärenden på 

grund av den specifika tidsfrist som gäller för dessa. I diagrammet för antal öppna ungdomsärenden 

går det att tyda en relativt jämn nivå fram till v.7 där antalet öppna ärenden börjar minska något.  
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Ungdomsärenden ej tilldelade på handledare  

Figur 6. Antal ungdomsärenden ej tilldelade på handledare.  

 

Diagrammet ovan visar ungdomsärenden som ej tilldelats någon handledare och därmed inte 

öppnats för utredning.  Resultatet visar att det under förbättringsåtgärdens gång har skett en kraftig 

minskning av dessa ärenden, för att efter v.9 hålla sig på en jämn nivå av 0 ärenden som ej tilldelats 

någon handledare.  

7.4 Åklagarenkäter – upplevelser kring redovisade ärenden 

Av de två åklagare som mottagit enkäten erhölls svar från båda. I enkäten uppgav de två åklagarna 

att de arbetar med ärenden som inkommer från samtliga utredningsgrupper (1, 2, 3, och 4) och att 

arbetet med dessa ärenden sker dagligen. På frågan om åklagarna känner till den förbättringsåtgärd 

som genomförts svarade de båda ”delvis”, samtidigt som båda uppgav att de inte fått någon 

information om förbättringsåtgärdens införande och genomförande. Gällande upplevd förändring i 

antalet redovisade ärenden sedan hösten 2017, så uppgav båda åklagarna att de upplever att antalet 

redovisade ärenden har ökat. På frågan om åklagarna upplevt någon förändring i antalet väckta åtal 

sedan hösten år 2017, gavs svaren ”vet inte” och ”nej, jag upplever ingen skillnad”.  

I åklagarenkäterna framgår det att en av åklagarna upplever att de redovisade ärendenas kvalitet 

har förbättrats, vilket har utvecklats med kommentaren ”Något bättre kvalitet på utredningarna, 

men kan vara ojämn”. En av åklagarna upplever att kvaliteten på redovisade ärenden har 

försämrats, vilket utvecklats med kommentaren ”Upplever att många ärenden får skickas tillbaka 
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för komplettering. Går inte att säga att det rör en specifik sak, utan generella brister”.  

På frågan om åklagarna upplever att samarbetet med utredarna har förändrats efter 

förbättringsåtgärdernas införande svarade en av åklagarna att det inte förändrats, medan den andra 

upplevde att det delvis förändrats. Den åklagare som delvis upplevde att samarbetet hade förändrats 

utvecklade svaret med kommentaren, ”Verkar i många fall jobba flera utredare med samma 

ärende. Dock kan det vara svårt att veta om någon har helhetsbilden över utredningen”.  

Vidare framgick det av svaren i enkäten att åklagarna inte upplever någon skillnad i FU-ledarnas 

tillgänglighet. På frågan ”Anser du att förbättringsåtgärden lett till någon ytterligare förändring 

som inte tas upp i föregående frågor” lämnade en av åklagarna följande kommentar, ”XXXgruppen 

är en god tanke men det funkar inte så bra i praktiken eftersom man inom gruppen ofta delar upp 

ett ärende i olika delar och det finns ingen som har den övergripande kollen och ansvaret hos 

polisen. Detta är ett stort problem när folk sedan är borta och ingen annan vet vad de gjort. Det 

ger mer jobb för oss åklagare” 

7.5 Arbetsmiljö 
 
Tabell 4. Arbetsmiljö - arbetsbelastning ur medarbetarnas perspektiv. Procentuella andelar.  

 
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer 

delvis 
Instämmer till 

stor del 

Instämmer 
helt och 
hållet 

Kan få avlastning i arbetet 6 (1) 19 (3) 50 (8)    19 (3) 6 (1) 

Åtgärden har avlastat min 
arbetsbörda 

12 (2) 25 (4) 25 (4)     25 (4) 0 

Upplevd underbemanning 12 (2) 6 (1) 25 (4) 31 (5) 25 (4) 

Måste arbeta i högt tempo 0 56 (9) 19 (3) 25 (4) 12 (2) 

Ofta avbruten/störd i arbetet 
 

12 (2) 25 (4) 19 (3) 38 (6) 6 (1) 

Stressad på jobbet 0 25 (4) 56 (9) 12 (2)    0 

Bra samarbete mellan 
utredningsgrupperna 

 
12 (2) 6(1) 44 (7) 31 (5) 6 (1) 

Utredningsgrupper hjälps åt 
vid behov 

6(1) 6(1) 38 (6) 44 (7) 6 (1) 
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I tabellen ovan går det att tyda en relativt stor spridning i resultatet gällande de frågor som berör 

arbetsbelastningen. Svaren visar att hälften av utredarna upplever att de delvis kan få avlastning i 

arbetet när ett sådant behov finns, medan sammanlagt fyra medarbetare upplever att det inte alls 

stämmer eller att det enbart stämmer till liten del. Samma andel av utredarna svarar dock att de 

instämmer till stor del eller helt och hållet gällande att de kan få avlastning. Det går även att tyda 

att över hälften av alla medarbetare delvis instämmer med påståendet att de känner sig stressade på 

jobbet. På påståendet om utredarna måste arbeta i ett mycket högt tempo svarar dock en 

övervägande del att de endast instämmer till liten del.  

Upplevd arbetsbelastning - ur ledarnas perspektiv  

I resultatet från ledarnas enkät gällande upplevd arbetsbelastning visar det att två av ledarna 

upplever att de måste arbeta i ett mycket högt tempo, varav en instämmer till stor del och en delvis. 

Vidare kan det urskiljas att en av ledarna upplever att de till liten del blir störd eller avbruten i sitt 

arbete, två av ledarna instämmer delvis varav en instämmer helt och hållet med att det förekommer. 

Frågorna gällande huruvida konstellationerna hjälps åt med att låna ut personal och fördelar 

arbetsbördan mellan grupperna vid behov, uppvisar resultatet att två av ledarna instämmer helt och 

hållet med påståendena varav två till stor del. 

Frågor ställdes även till ledarna gällande deras upplevda arbetsbörda och möjlighet till avlastning 

i arbetet. I den medarbetarundersökning som genomförts innan förbättringsåtgärdens införande 

utgjorde underbemanning ett utav de mest påtagliga problemen. Det kunde urskiljas att två av 

ledarna inte alls instämmer med att arbetsgruppen de tillhör i nuläget är underbemannade varav 

resterande två uppgett att de instämmer till viss del med påståendet. Det kan urskiljas att två av 

ledarna till stor del och två helt och hållet instämmer med att de kan tilldelas avlastning i sitt arbete 

när ett sådant behov föreligger. Slutligen kunde ett resultat urskiljas att två delvis instämmer med 

att förbättringsåtgärden avlastat arbetsbördan, varav två instämmer med påståendet helt och hållet. 
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Tabell 5. Arbetsmiljö – ledarskap ur medarbetarnas perspektiv. Procentuella andelar.  

 
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer 

delvis 
Instämmer till 

stor del 

Instämmer 
helt och 
hållet 

Min chef uppmuntrar 0 6 (1) 12 (2) 44 (7) 38 (6) 

Min chef uppmuntrar 
mig att dela åsikter 

0 6 (1) 12 (2) 31 (5) 50 (8) 

Min chef bryr sig om 
mitt välmående 

0 12 (1) 6 (1) 38 (6) 44 (7) 

Min chef behandlar 
alla lika 

0 0 31 (5) 38 (6) 31 (5) 

           

  

I ovanstående tabell visar resultaten att de allra flesta som besvarat enkäten instämmer till stor del 

eller helt och hållet med påståenden gällande att deras chef uppmuntrar dem i det dagliga arbetet 

och att dela sina åsikter. Endast tre medarbetare instämmer till liten del eller delvis på respektive 

påstående. Den högsta svarsprocenten identifierades för frågan med påståendet ”Om min närmsta 

chef inte finns tillgänglig finns det en uttalad ersättare”, där tio medarbetare, motsvarande 63%, 

svarat att de delvis instämmer med påståendet. 

Tabell 6. Arbetsmiljö - upplevt mående ur medarbetarnas perspektiv. Procentuella andelar.  

 
Instämmer inte 

alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer 

delvis 
Instämmer till 

stor del 

Instämmer 
helt och 
hållet 

Roligt att gå till 
jobbet 

0 0 38 (6) 44 (7) 19 (3) 

Mina 
arbetskamrater trivs 

på jobbet 
0 0 25 (4) 44 (7) 31(5) 

Jag trivs på min 
arbetsplats 

0 0 25 (4) 50 (8) 25 (4) 

Jag trivs med min 
arbetsgrupp 

0 0 19 (3) 38 (6) 44 (7) 

Jag kan vara ärlig 
med mitt mående 

0 6 (1) 31 (5) 38 (6) 25 (4) 
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För samtliga frågor ovan gällande upplevd arbetsmiljö, kan det urskiljas att majoriteten av 

medarbetarna svarat att de instämmer till stor del eller helt och hållet med påståendena. Det 

tydligaste resultatet går att tyda för påståendet gällande trivsel i arbetsgruppen, där sju av de 

svarande uppger att de instämmer helt och hållet med att de trivs bra tillsammans med sin 

arbetsgrupp. Påståendena gällande den egna trivseln på arbetsplatsen, respektive upplevelserna 

kring arbetskamraternas trivsel på arbetsplatsen, visar snarlika resultat som generellt tyder på en 

relativt hög trivsel.  

Upplevt mående - ur ledarnas perspektiv 

I enkäten ställdes frågor relaterade till ledarnas upplevda mående. Utifrån svaren från de fyra FU-

ledare som besvarat enkäten uppgav två att de tycker det är roligt att gå till jobbet varav de 

resterande två uppgav att de upplever detta till stor del.  

Vidare kunde det urskiljas att tre av ledarna instämmer till liten del med att de upplever en stress i 

sitt arbete som negativt påverkar deras hälsa både på och utanför arbetsplatsen, varav en av 

respondenterna uppgav att de inte alls instämmer med det påståendet. Slutligen kunde ett spritt 

resultat urskiljas för frågan gällande huruvida ledarna upplevde att de kunde vara ärliga med sitt 

mående till kollegor och andra chefer på arbetsplatsen, två uppgav att de delvis instämmer med att 

de kan vara ärliga med sitt mående varav en till stor del och en helt och hållet.  

Figur 7. Arbetsmiljö – Antalet sjukskrivna medarbetare.   
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I diagrammet presenteras ett resultat av sjukskrivning bland samtliga medarbetare inom 

utredningsenheten under perioden januari 2017 – april 2018. Resultatet skildrar en minskning i två 

av kategorierna, varav det i dagsläget inte finns några långtidssjukskrivna. 

8. Diskussion 
 
Syftet med uppsatsen har varit att utvärdera huruvida polisen i LPO Medelpad har lyckats uppnå 

sina två främsta mål, att förbättra verksamhetens utredningsresultat och medarbetarnas arbetsmiljö. 

Ett stort fokus har legat på att renodla och tydliggöra utredningsuppdraget, men även på att renodla 

och tydliggöra FU-ledarnas roll. I detta avsnitt kommer således en diskussion kring 

förbättringsförslagets process och resultat att föras, i förhållande till de mål som åtgärden har haft. 

Vidare kommer även bortfall, fördelar och begränsningar, samt förslag till förbättringar att 

diskuteras och problematiseras. 

8.1 Förbättringsåtgärdernas implementering 

För att tydliggöra besvarandet av frågeställningarna har avsnittet delats in i tre delar. I den första 

delen under rubrik 8.1.1 diskuteras den första frågeställningen, gällande i vilken mån det planerade 

förbättringsåtgärderna och arbetssättet implementerats. Under rubrik 8.1.2 och 8.1.3 diskuteras 

frågeställning två, det vill säga hur det förändrade sättet att arbeta har påverkat utredningsresultaten 

och medarbetarnas upplevda arbetsmiljö.    

8.1.1 Målet gällande implementering av det förändrade arbetssättet 

Målet med processutvärderingen har huvudsakligen varit att kunna besvara i vilken mån det 

planerade arbetssättet gällande ledarskapet har, eller inte har implementerats. Ledarskapet har 

framställts som en central och viktig del i arbetet för att uppnå de ställda målen genom att införa 

ett medarbetardrivet och motiverande ledarskap, vilket således tillägnats stort fokus. Vidare har 

även mer konkreta delmål formulerats och planerats. Som tidigare nämnts har delmålen bestått av 

att genomföra ärenderevisions- och fokusdagar, att främja daglig styrning i form av morgonmöten 

med en utsättning och avstämning kring läget i arbetsgruppen, samt lokala arbets- och 

utvecklingsträffar under hela perioden. Utifrån enkäterna som skickats ut till ledarna och 

medarbetarna har det således kunnat konstaterats att samtliga av dessa åtgärder har genomförts som 

planerat, varav effekterna kommer att diskuteras nedan. 



 

 52

” Ledarskapet ska präglas av tydlighet och tillgänglighet, samtidigt som det ska finnas en tydlig 

och gemensam målbild”. Framställningen beskriver den definition som eftersträvats för ledarskapet 

i styrdokumentet. Processutvärderingens syfte har således varit att närma sig ett svar på om detta 

är ett ledarskap som har införts på det önskvärda sättet. Utifrån resultatet i medarbetarenkäterna 

har det kunnat urskiljas att majoriteten av medarbetarna upplever sin ledare som tillgänglig i det 

dagliga arbetet, varav hälften av medarbetarna till stor del eller helt och hållet även instämmer med 

att deras närmsta chef är närvarande. Inom dessa kategorier upplever dock en respektive tre av 

medarbetare att den närmsta chefen varken är tillgänglig eller närvarande i det dagliga arbetet. 

Vidare är ett nämnvärt resultat att fjorton av sexton medarbetare upplever att deras chef lyssnar till 

vad de har att säga, och majoriteten upplever att deras frågor och förslag tas seriöst och behandlas 

på ett korrekt sätt, samt att deras chef har tid för dem. Ett liknande resultat kunde urskiljas utifrån 

ledarenkäten då tre av fyra ledare anser att förbättringsåtgärden bidragit till att de kan vara mer 

delaktiga i det dagliga arbetet, varav en av ledarna enbart instämmer till liten del, samt att 

majoriteten upplever att de kan vara ett stöd för sina medarbetare och se till deras enskilda behov. 

Resultatet ovan indikerar på ett medarbetardrivet ledarskap som bygger på en god social relation 

mellan ledare och medarbetare, där medarbetarna involveras på ett sådant sätt att gruppen 

tillsammans kan driva mot gemensamma mål. I enighet med Herrington & Calvins (2015, s. 7) 

tidigare forskning tyder resultatet på ett främjande av ett delat ledarskap, vilket enligt dem även 

leder till ökad effektivitet. Ett främjat medarbetardrivet ledarskap bekräftas ur ledarnas perspektiv 

sett till att tre av fyra ledare upplever att de uppmuntrar och värdesätter sin personals olika 

erfarenheter, varav samtliga ledare upplever att de lyssnar till sin personal och deras kunskaper. 

Att svaren från de båda parterna överensstämmer med varandra stödjer att förbättringsåtgärden, 

åtminstone i vissa avseenden, lyckats med målsättning gällande att uppnå ett medarbetardrivet 

ledarskap. Även om inte resultatet uteslutande kan anses eller konstateras bero på det förändrade 

arbetssättet, indikerar det på att det är en bidragande faktor till utfallet. 

Vidare har förbättringsförslaget framhållit vikten av att ledarna involverar sina medarbetare på ett 

sådant sätt att de tilldelas den kunskap de behöver om förbättringsåtgärdens innebörd, syfte och 

målsättning, samt vad som krävs och förväntas av dem som utredare för att nå de uppsatta 

målen.  Även vikten av att utredarna får möjlighet att vara med och påverka sin situation 

presenteras. Att detta är en viktig del av ledarskapet bekräftas av Burns (2003, s. 25f) teori om det 
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transformativa ledarskapet, som framställer hur involvering i en förändringsprocess uppmuntrar 

till en kollektiv effektivitet och i följd även till en starkare känsla av egenvärde och självförmåga. 

Sett till svaren i enkäterna har ett något splittrat resultat för den ovannämnda involveringen 

identifierats. Hälften av medarbetarna anser att själva innebörden av förbättringsåtgärden har 

framgått på ett tydligt sätt, varav majoriteten även anser att förbättringsåtgärdens syfte och mål 

tydligt har framgått. Tre av medarbetarna har i motsats angett att inget av detta framgått på ett 

tydligt sätt. För frågorna gällande hur målsättningen ska uppnås och vad som förväntas av dem 

som utredare, kunde ett likartat resultat urskiljas där fem av respondenterna uppgett att det på ett 

tydligt sätt har framgått, majoriteten om sju respektive sex medarbetare angett att detta delvis har 

framgått och resterande fem respondenter anser att detta brustit och inte framgått på ett tydligt sätt. 

Ett bortfall identifierades även i den sistnämnda frågan. 

Ledarna fick i sin tur besvara frågan gällande huruvida de upplevde det förekom en delad vision 

och målsättning i arbetsgruppen. Även där går det att tyda ett något splittrat resultat, då majoriteten 

av ledarna helt och hållet eller till stor del instämmer med att så varit fallet, varav en ledare upplever 

att det inte funnits en tydligt delad vision och målsättning i arbetsgruppen. Följdfrågan till detta 

berörde huruvida ledarna upplevde att arbetsgruppen var eniga om dessa mål och visionen och där 

instämde samtliga med frågans påstående, varav ett bortfall identifierades. Slutligen kan det 

urskiljas i resultatet att elva av medarbetarna har uppgett att de till stor del eller helt och hållet 

anser att de kan vara med och påverka beslut som är relaterade till deras arbete, medan två av 

medarbetarna inte instämde med detta. 

Det sammanställda resultatet ovan redogör delvis för att majoriteten av ledarna och medarbetarna 

uppnått den målsättning som varit eftersträvad för i form av en delad målbild och vision, en tydlig 

kommunikation och således en renodling av utredningsuppdraget. Utifrån det implementerade 

arbetssättets utformning och resultat kan det transformativa, snarare än det transaktionella 

ledarskapet anses vara förenligt med ledarskapsstilen. Det transaktionella ledarskapet som 

framställts av Bass & Riggio (2006, s. 4), lägger en större tonvikt vid utbyten genom att ställa 

tydliga krav gentemot medarbetare, i utbyte mot specificerade belöningar. Vidare kännetecknas 

detta ledarskap av en ledare som tillämpar maktutövning, genom att tillrättavisa eller belöna sina 

medarbetare utifrån den upplevda graden av lämplighet i medarbetarnas beteenden, vilket inte 

anses vara applicerbart till det ledarskap som resultatet presenterat. Det ledarskap som 
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implementerats och tillämpats kan snarare associeras till det transformativa ledarskapet som 

framställs av Burns (2003, s. 35f), utifrån att en transformativ ledare kännetecknas av att kunna 

skapa en delad vision i arbetsgruppen och involvera, utmana och uppmuntra sina medarbetare för 

att främja en god interaktion sinsemellan. Utifrån Burns framställning kan det i följd antas att den 

interaktion som identifierats i resultatet mellan ledare och medarbetare, är en kraftfullt bidragande 

orsak till att förändring har uppnåtts 

Resultatet ovan tyder dock på att inte alla medarbetare och ledare har lyckats omfamnats av och 

uppnått denna målsättning. Eftersom resultatet inte är möjligt att sammankoppla till någon specifik 

utredningsgrupp, går det således heller inte att urskilja om de ledare och medarbetare 

som inte instämt med ovanstående påståenden hört till samma utredningsgrupp, eller om det enbart 

är enskilda utredare eller ledare inom någon av konstellationerna som upplever detta. Det går heller 

inte att uttala sig om vad det delade resultatet specifikt beror på, då det hade krävt specificerade 

följdfrågor, vilket hade kunnat anses som känsligt att besvara, samt att det skulle kunna utgöra en 

risk mot deltagarnas anonymitet. 

Det övervägande positiva resultatet indikerar dock på att en god social relation och en delad vision 

förekommer överlag inom utredningsverksamheten, vilket enligt Edmondson (1999, s. 365ff) är en 

bidragande faktor till att inlärningsbeteenden främjas och i följd även gruppens effektivitet och 

prestationer. Även om inga slutsatser kan dras om specifika orsaksfaktorer angående resultatet som 

presenteras, kan det utifrån Pawar och Eastman (1997, s. 91f) framställning antas att ledarna som 

deltagit i stor utsträckning besitter förmågan att sätta upp tydliga mål och redogöra för tillgängliga 

medel för att uppnå dessa. Det i sig framställer forskarna är en avgörande faktor för att en 

organisation ska fungera under en effektivitesorientering och/eller förändring, vilket också 

eftersträvades vid förbättringsåtgärdens utformning och införande. Att majoriteten av 

medarbetarna upplever att de blir hörda och har möjlighet att påverka beslut gällande sitt arbete är 

även faktorer som indikerar på en främjad delaktighet, ett främjat inflytande, samt att möjligheter 

har skapats för att medarbetarna ska kunna bidra med sina kunskaper och erfarenheter. Detta är 

även faktorer som Herrington & Calvin (2007, s. 5) associerar med ett delat ledarskap där ansvar 

fördelas på medarbetarna, vilket lyfts fram som viktigt för att kunna balansera polisorganisationer 

som sedan länge präglats av en traditionell hierarkisk byråkrati. Enligt forskarna ökar detta således 

även organisationens möjligheter till att hantera komplexa problem samt komplexitet inom 
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organisationen. Vidare främjar detta att gruppmedlemmarna tillsammans kan driva mot 

gemensamma mål och att organisationen i följd kan komma att effektiviseras. 

Sammanfattningsvis tyder resultatet på att det planerade sättet att arbeta i en relativt stor 

utsträckning har implementerats så som det varit tänkt vid förbättringsåtgärdens start. Detta 

förefaller ha bidragit till övervägande positiva effekter, sett till målsättningen av att införa ett 

medarbetardrivet och motiverat ledarskap. Ledarskapet har främst kunnat associeras till den 

transformativa ledarskapsstilen, vilket i enighet med både den tidigare forskningen och teorin kan 

antas främja både effektivitet och engagemang hos majoriteten av de medarbetare som omfattats 

av förbättringsåtgärden.   

8.1.2 Målet gällande förbättring av utredningsresultatet 

Med en förbättring av själva utredningsresultatet önskade Medelpadspolisen uppnå ett bra flöde 

med korta genomströmningstider. Vidare var målet att minska ärendebalansen som vid 

förbättringsåtgärdens start och under en längre tid uppgått till ett antal på över 2500 ärenden. Som 

resultatet visar, har polisen i Medelpad successivt lyckats med att minska antalet ärenden i 

balansen, som de sista månaderna av förbättringsåtgärden uppgått till strax över 1500 ärenden. 

Vidare bör då diskuteras hur denna minskning uppnåtts och vad den fått för effekter. 

I resultatet framgår att det under vissa specifika veckor lagts ned ett stort antal ärenden, vilket 

främst sammanfaller med de dagar då FU-ledarna och utredarna har genomfört de så kallade 

ärenderevisionsdagarna. Då det bekräftats i processutvärderingen att dessa revisions- och 

fokusdagar har genomförts som planerat, är det således rimligt att anta att dessa till viss del har 

haft en inverkan på den minskade ärendebalansen, även om de inte går att dra några absoluta 

slutsatser gällande detta. 

Målet för utredningsverksamheten att korta ned genomströmningstiderna kan delvis bekräftas 

utifrån resultatet av fördelningen av de öppna ärendena, där en minskning uppvisas inom samtliga 

tidsintervaller. Den mest påtagliga skillnaden kan identifieras för ärenden som varit öppna i 3–6 

månader eller mer. Även detta resultat kan vara en möjlig effekt av de ärenderevisions- och 

fokusdagar som genomförts, där fokus har legat på att arbeta med öppna ärenden utifrån ett 

specifikt urval. En av fokusdagarna avsåg bland annat ärenden som riskerades att preskriberas på 

grund av ålder och brott. Det är dock svårt att redogöra för vilka specifika effekter dessa 
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ärenderevisionsdagar har medfört då det i enighet med Weiss (1998) samt Sandberg & Faugerts 

(2016) kräver kompletterade och mer omfattande undersöknings metoder både innan, under och 

efter förbättringsåtgärdens införande. 

En potentiell motsägelse till uppsatsens tolkning av att förbättringsåtgärden bidragit till en 

minskning av ärenden i ärendebalansen, framställs av Djurfeldt (2011, s. 218f) i form av att 

resultatet även kan indikera på en typisk regression, vilket är en vanlig risk för mätningar med korta 

tidsintervall. Att tidsintervallet för den tillgängliga statistiken inte sträcker sig längre över tid 

begränsar möjligheten till att kunna utesluta, bekräfta eller kontrollera för fördelningen av 

förbättringsåtgärdens effekter över tid. Det vill säga ifall ärendebalansens värde ”återgår till sitt 

normala medelvärde” om en mätning genomförs vid en annan tidpunkt, vilket i detta fall skulle 

innebära att ingen egentlig förändring skett, eller att förändringen berott på andra faktorer och 

således är oberoende av åtgärden. Uppsatsens antagande kan dock styrkas utifrån att åtgärden 

uppvisar statistiska resultat av att fler ärenden har bearbetats, fördelats, lagts ned och redovisats. 

Även åklagarenkäten indikerar på en förändring av att fler ärenden har redovisats under perioden.    

Ungdomsärenden har utifrån sin tidsfrist presenterats enskilt i resultatet och antalet öppna ärenden 

har inom denna kategorin legat på en jämn nivå fram till vecka 7 då en relativ svag minskning kan 

identifieras. En orsak till att en lika markant nedgång inte visas för ungdomsärenden som i den 

övriga balansen, kan vara det faktum att ungdomsärenden alltid ställer högra krav på att snabbt 

avslut. Dessa ärenden har heller inte omfattats av ärenderevisionsdagarna som diskuteras ovan, 

vilket kan förklara frånvaron av ärendeminskningen.  

En anmärkningsvärd skillnad som dock kan identifieras i resultatet, är att antalet ärenden som inte 

fördelats ut på handledare sjunkit från en högstanivå på 57st vecka 43, till 0st ärenden från vecka 

9 och fram till förbättringsåtgärdens slut. Då ungdomsärenden på grund av sina tidsfrister kräver 

ett snabbt avslut, bör detta resultat tolkas som en positiv effekt avseende målet gällande minskade 

genomströmningstider. Huruvida detta är en effekt av förbättringsåtgärden och det förändrade 

sättet att arbeta är dock svårt att fastställa, även om det är rimligt att anta att denna drastiska 

minskning kan kopplas till de förändringar som implementerats.  

I strävan efter att uppnå kortare genomströmningstider har även antalet ärenden som redovisats till 

åklagare uppvisat en ökning under perioden, även om spridningen i resultatet är något ojämn. Den 
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variation som kan identifieras gällande att betydligt färre ärenden redovisats, har sammanfallit med 

ledighetsveckor såsom jul- och påskhögtider, vilket anses bidra med en naturlig förklaring till 

variationen.  

Utifrån de svar som erhållits av åklagarenkäten har det vidare varit möjligt att mäta effekter ur 

”slutmottagarens perspektiv”, vilket kan ses som viktigt då antalet redovisade ärenden inte säger 

så mycket i sig självt. Utöver att det på ett tydligt sätt kan urskiljas ett positivt resultat av att fler 

redovisade ärenden minskar ärendebalansen, kan det utifrån slutmottagarnas perspektiv urskiljas 

ett delat resultat, sett till de redovisade ärendenas kvalité. Precis som Weiss (1998, s. 8) framställer 

så finns det alltid en risk att de åtgärder som införs bidrar till negativa och oönskade effekter, som 

kanske inte förväntades vid åtgärdens start eller genomförande. En av åklagarna har uppgett att 

kvalitén på de ärenden som redovisats har förbättrats något, även om kvalitén ibland är ojämn och 

kan variera. Vidare har en av åklagarna lyft fram att kvalitén har försämrats, baserat på att fler 

förundersökningar fått skickas tillbaka för komplettering av diverse generella brister.  

Någon påtaglig förändring gällande samarbetet mellan åklagare och utredare tycks inte upplevas 

ur åklagarnas perspektiv, även om en av åklagarna uppger att samarbetet delvis har förändrats då 

fler utredare tycks jobba med ett och samma ärenden. Båda åklagarna framställer dock att de 

upplever att åtgärden i vissa fall har bidragit till att ingen av utredarna har ett övergripande ansvar 

eller en helhetsbild över utredningarna. En av åklagarna menar vidare att detta har bidragit till mer 

jobb för dem då ingen har koll på vad som har gjorts eller vad som behöver göras i de utredningar 

som redovisats.   

Utifrån åklagarnas svar går det således att diskutera kring att även om det ökade antalet redovisade 

ärenden är att se som något positivt ur ett statistiskt och sakligt perspektiv, så kan det precis som 

Weiss (1998, s. 8) beskriver, ha bidragit till mindre positiva sidoeffekter i form av en upplevd 

försämrad kvalitet hos slutmottagaren. Ett av de främsta målen för förbättringsåtgärden har även 

varit att skapa tydlighet kring utredningsuppdraget, vilket kanske framförallt har diskuterats i 

förhållande till FU-ledare och utredare. Det bör därför ses som viktigt att även uppmärksamma 

åklagarnas syn på det hela, då förbättringsåtgärden ur åklagarnas perspektiv förefaller ha lett till en 

minskad tydlighet parterna emellan.  
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8.1.3 Målet att förbättra medarbetarnas upplevda arbetsmiljö 

 En förbättrad arbetsmiljö har varit en av förbättringsåtgärdens viktigaste punkter och en grund till 

förbättringsförslagets framväxt. Innan förslaget arbetades fram, genomfördes en 

medarbetarundersökning för att klargöra vilka punkter som ansågs ha störst negativ inverkan på 

den upplevda arbetsmiljön. På grund av sekretess och av respekt för deltagarna i undersökningen 

har det framtagna resultatet inte kunnat användas som underlag i denna uppsats och utvärdering. 

Däremot har uppsatsen undersökt generella områden som utifrån förbättringsförslaget ansetts vara 

viktiga för en god arbetsmiljö. 

Uppmuntran från chefer, även benämnt som ett medarbetardrivet ledarskap, har genomgående lyfts 

fram som en viktig del i syftet att förbättra både utredningsverksamheten som sådan, men även 

arbetsmiljön. Utifrån teorin om det transformativa ledarskapet är det precis som Burns (2003, s. 

25f) påpekar viktigt att medarbetarna uppmuntras och involveras i förändringsprocessen, då det 

medför starkare känslor av egenvärde. I resultatet framgår det att 13 av 16 medarbetare upplever 

att deras chefer till stor del eller fullt ut uppmuntrar dem i det dagliga arbetet och i att dela sina 

åsikter, vilket bör ses som ett positivt resultat ur ett arbetsmiljöperspektiv. Samma andel upplever 

även att deras chef på ett genuint sätt bryr sig om deras välmående, vilket även detta är en viktig 

aspekt som diskuteras i både den tidigare forskningen och teorin avseende det transformativa 

ledarskapet. Förutom att det har en positiv inverkan på arbetsmiljön menar Bass och Riggio (2006, 

s. 7) att den personliga uppmärksamhet som riktas mot varje medarbetare bör ses som ett 

nyckelelement när det kommer till att plocka fram deras bästa prestationer. Vidare går det utifrån 

enkätundersökningen att tyda att tolv av de svarande uppgav att de till stor del eller helt och hållet 

instämmer med påståendet gällande att det upplever att deras arbetskamrater trivs bra på jobbet. 

Detta är ett resultat som bekräftas av att tolv av de svarande själva uppger att de till stor del eller 

helt och hållet trivs bra på sin arbetsplats. En ännu högre andel (se tabell 6) uppger att de trivs bra 

tillsammans med sin arbetsgrupp, vilket sammantaget indikerar på ett positivt resultat avseende 

arbetsmiljö och trivsel. Även om avsaknaden av en förmätning bidrar till att det inte går att dra 

några slutsatser gällande en eventuell förändring, är det utifrån frågorna som rör uppmuntran från 

ledare och trivsel på arbetsplatsen rimligt att anta att förbättringsåtgärden åtminstone inte har 

resulterat i några försämringar avseende dessa arbetsmiljöaspekter.  
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När utredarna fick frågor gällande arbetsbelastningen skildrade svaren dock en större spridning och 

en något mer negativ bild. Hälften av utredarna uppger att de endast till viss del kan få avlastning 

i sitt arbete när ett sådant behov finns, och strax över hälften uppger även att de delvis instämmer 

med påståendet gällande att de känner sig stressade på jobbet. Ett av de mest utmärkande svaren 

återfinns när utredarna får frågan om de upplever att de är underbemannade i den grupp de tillhör, 

då hela tretton personer svarar att de delvis, till stor del eller i mycket hög utsträckning anser att så 

är fallet. Till skillnad från utredarna uppger FU-ledarna att de i mycket stor utsträckning kan få 

avlastning i sitt arbete om behovet finns och hälften av ledarna uppger även att de anser att det inte 

finns någon underbemanning i gruppen de leder, vilket indikerar på att det finns en viss skillnad i 

den upplevda arbetsmiljön ledarna och medarbetarna emellan. 

Vidare har det gått att tyda en relativt markant skillnad i huruvida utredarna upplever att de kan 

arbeta ostört och utan att bli avbrutna i sitt arbete. Av de svarande uppger sex utredare att de i 

mycket stor utsträckning blir störda eller avbrutna i sitt arbete, medan sex utredare har uppger att 

de inte alls drabbas av detta, eller att de drabbas i en mycket liten mån. Då enkäten inte utformats 

på ett sådant sätt att svaren går att koppla till de olika arbetsgrupperna, går det inte heller att urskilja 

om skillnaden i den upplevda arbetsron har att göra med de olika gruppernas förutsättningar, vilket 

skulle kunna vara en möjlig orsak till de spridda resultaten. Detta antagande stödjs även av ledarnas 

svar, då en av ledarna upplever att denne till liten del blir störd eller avbruten i sitt arbete, medan 

två uppger att de till viss del blir det och den sista slutligen svarar att denne i mycket hög 

utsträckning drabbas av detta. En jämförelse av resultatet tyder således på att det kan finnas en 

skillnad mellan de olika konstellationerna.  

När utredarna fick svara på frågor om arbetsmiljön med ett fokus på arbetsbelastningen och 

samarbetet mellan grupperna skildrades även här en viss spridning i resultatet. De allra flesta av 

utredarna upplever att det till viss del eller till stor del finns ett gott samarbete mellan 

utredningsgrupperna och att grupperna även hjälps åt när det behövs. Tre av utredarna menar dock 

att det inte alls finns något samarbete eller att det endast finns till liten del. Då en relativt stor andel 

upplever att det delvis eller inte alls finns ett välfungerande samarbete grupperna emellan, kan detta 

anses vara ett förbättringsområde ur både ett arbetsmiljöperspektiv och i syfte att förbättra och 

effektivisera utredningsverksamheten. Som framgår i den tidigare forskningen av Hakan et al. 

(2016, s. 110f) så har ett gott samarbete identifierats för att vara en av de egenskaper som leder till 
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positiva utfall för transformativa ledare inom polisen, gällande psykosocialt välmående och 

effektivitet i arbetet. Bland FU-ledarna tycks dock svaren tyda på en högre grad av upplevt 

samarbete, än vad medarbetarna framställer, då samtliga av ledarna i hög grad eller till fullo anser 

att grupperna hjälps åt med att låna ut personal när behovet finns. Detsamma gäller upplevelsen 

kring att arbetsbördan fördelas mellan grupperna. 

Det kan således konstateras att den upplevda trivseln bland medarbetarna och i arbetsgruppen 

förefaller vara relativt hög, medan arbetsmiljön avseende arbetsbelastning verkar tyda på ett mer 

skilt resultat med ett utrymme för eventuella förbättringsområden. Då vi som utvärderare inte kan 

presentera någon förmätning är det svårt att fullt ut kunna besvara frågeställningen gällande hur 

det eventuellt förändrade sättet att arbeta påverkat medarbetarnas upplevda arbetsmiljö. 

Uppsatsen och utvärderingen kan därav endast närma sig detta genom att presentera och diskutera 

hur den upplevda arbetsmiljön tycks vara i dagsläget, för att sedan överlåta en jämförelse i 

förhållande till medarbetarundersökningen åt Medelpadspolisen själva. Ett resultat som dock pekar 

på att arbetsmiljön är på väg i rätt riktning är den sjukstatistik som kan presenterats, där det framgår 

att antalet långtidssjukskrivna sjunkit från tre till noll under förbättringsåtgärdens 

implementerande. Även antalet medarbetare som har åtgärder av rehabiliterande eller 

förebyggande karaktär har minskat från åtta till fyra individer.  

8.2 Sammanfattning – fördelar och begränsningar   

Sammanfattningsvis har det som tidigare nämnts varit möjligt att med hjälp av 

enkätundersökningarna konstatera att samtliga av de planerade förbättringsåtgärderna som 

förbättringsförslaget syftade till att genomföra har implementerats. Att förbättringsåtgärderna 

genomförts som planerat verkar ha lett till positiva effekter gällande målet om en förbättrad 

utredningsverksamhet, i den mening att ärendebalansen drastiskt har minskat. Då den största 

minskningen skett för ärenden som varit öppna i 3 månader eller mer, indikerar även resultatet på 

en förbättring av flöde och kortare genomströmningstider. Viktigt i denna del är dock att lyfta fram 

åklagarnas upplevelser gällande att förbättringsåtgärden lett till en något försämrad kvalitet och en 

minskad tydlighet, vilket kan vara resultatet av en oönskad effekt av åtgärdernas implementerande.  

Vidare går det att diskutera i vilken mån det planerade arbetssättet gällande ledarskap har 

implementerats eller ej. Som framgår i diskussionen ovan tyder åtminstone delar av resultatet på 
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att ett medarbetardrivet ledarskap idag används inom utredningssektionen. Då denna utvärdering 

begränsas i den mening att det inte finns några förmätningar eller då det inte varit möjligt att följa 

implementeringens gång på plats, är det heller inte möjligt att dra några slutsatser gällande i vilken 

mån ledarskapet bidragit till positiva effekter avseende utredningsresultaten. Med stöd i den 

tidigare forskningen och teorin förefaller det dock rimligt att anta att ledarskapet har haft en positiv 

inverkan på resultatet, då det identifierade sättet att leda kan kopplas till en ökad effektivitet.  

Huruvida ledarskapet påverkat medarbetarnas arbetsmiljö blir även det problematiskt att avgöra, 

då det inte funnits någon möjlighet att använda den förmätning som genomförts. Uppsatsen blir 

således väldigt begränsad i möjligheten att undersöka denna frågeställning. Det går dock att 

konstatera att arbetsmiljön kopplat till upplevt mående och ledarskap, indikerar på positiva resultat, 

vilket även finner stöd i den tidigare forskningen och teorin, medan förbättringsområden gällande 

arbetsbelastningen har identifierats.  

Även om utvärderingen som beskrivet begränsas i många avseenden och leder till att inga slutsatser 

kan dras, så kan och bör det resultat som framkommit ändå ses som en möjlighet till förbättring 

med viktig information att beakta inför den fastställande fasen (fas 3). Då förbättringsåtgärden även 

utvärderats av externa utvärderare har en objektivitet möjliggjorts, vilket bör ses som fördel inför 

den kommande fasen.  

En ytterligare begränsning som inte påverkat resultatet, men som kan anses vara negativt för 

uppsatsens transparens är det faktum att förbättringsförslagets formulerade dokument inte har 

kunnat bifogats i arbetet. Det innebär att de som tar del av arbetet inte kan kontrollera att 

dokumentets innehåll stämmer överens med arbetets påståenden och framställningar av detta, vilket 

hade varit önskvärt. Uppsatsen har därför granskats av förbättringsförslagets grundare och 

författare, för att säkerställa att inga feltolkningar förekommit.  

8.3 Bortfall 

En viktig del som bör tas i beaktande och diskuteras är utvärderingens höga bortfall. Av de 50 

utredare som ombads delta i enkätundersökningen deltog endast 16 stycken, vilket motsvarar ett 

bortfall på 68%. Som tidigare nämnts under rubriken urval har uppsatsen och utvärderingen använt 

sig av ett totalurval, vilket inkluderat samtliga utredare som i någon mån berörts av 

förbättringsåtgärden. De som inte längre arbetar i någon av de aktuella utredningsgrupperna har 
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således inkluderats, vilket kan vara en bidragande orsak till bortfallets omfattning. Av de 50 

utredare som ombads delta i undersökningen, arbetade 34 stycken för tillfället i någon av 

utredningsgrupperna, vilket innebär ett bortfall på 59% av ordinarie utredningspersonal. Även om 

bortfallet av ordinarie personal är något lägre så kan det ses som problematiskt att fler inte har 

besvarat enkäten, framförallt då det inte går att avgöra i vilken mån respektive utredningsgrupp har 

deltagit i utvärderingen och därmed inte heller hur representativt resultatet är för den totala 

utredningsverksamheten. Det finns således en risk att resultatet som framkommit representerar en 

av utredningsgrupperna i en mycket hög grad, medan det inte alls är representativt för en annan.  

Den interna validiteten, vilken enligt Sandberg och Faugert (2016, s. 151ff) kan beskrivas som 

graden av trovärdighet i utvärderingens slutsatser, påverkas därmed negativt. Utvärderingens 

tillförlitlighet, det vill säga reliabiliteten, påverkas även av bortfallet då hög reliabilitet kräver att 

materialet ska vara representativt för de fenomen som studeras (ibid.). Bortfallet hade dock varit 

mer problematiskt om enkätundersökningen hade genomförts i syfte att undersöka kausala 

samband och kunna dra generella slutsatser, vilket inte har eftersträvats i det aktuella fallet. Ett 

stort bortfall i en sådan typ av enkätundersökning skulle enligt Bryman (2011, s. 231) medföra 

problem i form av ökade risker för fel och skevheter. Trots att en stor del valde att inte svara på 

enkäten i denna utvärdering, bör de svar som samlats in och presenterat ändå ses som viktiga för 

det fortsatta utformandet av förbättringsåtgärden. Svaren kan vidare utgöra en grund för fortsatta 

interna undersökningar, där fler medarbetare kan inkluderas i processen innan eventuella 

förändringar genomföras. 

8.4 Förslag till förbättringar 

En del förbättringsområden har identifierats inom ramen för arbetet, då det bland annat hade varit 

fördelaktigt för arbetet att kunna använda sig av kompletterande undersökningsmetoder i form av 

intervjuer, för att få en djupare förståelse för viktiga aspekter och effekter relaterade till 

förbättringsåtgärden. Fördelaktigt hade även varit att vi som utvärderare hade kunnat vara med på 

plats för att följa förbättringsåtgärdens införande från början till slut, vilket inte varit möjligt i det 

aktuella fallet, men som anses som fördelaktigt för liknande och framtida undersökningar.   
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Förbättringsmöjligheter har även identifierats utifrån de svar som erhållits av medarbetare och 

ledare gällande huruvida de ansåg att förbättringsåtgärden behövde eller inte behövde ändras för 

att fungera på längre sikt. Bemanning är en av de faktorer som lyfts fram i utvecklande 

kommentarer från två av medarbetarnas och en av ledarna. Medarbetarna anser att bemanningen i 

form av poliser och civila utredare behöver utökas och bibehållas, varav en av cheferna lyfter fram 

att bemanningsfrågan behöver lösas för att åtgärden ska fungera på sikt, då för mycket tid och 

energi riktats mot att lära upp nya medarbetare istället för redan befintliga. En utav respondenterna 

i medarbetarenkäten har vidare lyft fram förbättringsförslag i form av att kommunikationen 

behöver förbättras mellan chefer och medarbetare, samt att det i dagsläget är problematiskt att 

tillhöra en arbetsgrupp där personens närmsta chef tillhör en annan utredningsgrupp. En annan av 

medarbetarna menar även att det finns ett behov av att se över vilka arbetsuppgifter som ska 

tilldelas respektive gruppchef, samt att dessa arbetsuppgifter ska anpassas till den ledare som är 

bäst lämpad för att hantera dessa. Slutligen har en av ledarna lyft fram att förbättringsåtgärden 

bidragit till att denna fått ta ett kliv tillbaka gällande delaktighet och att få ta del av information då 

personen inte fått delta på diverse möten som berör verksamheten. Vidare framställer respondenten 

att den upplever det som problematiskt att denne på ledningsnivå inte kunnat påverka, förändra 

eller utveckla verksamheten. 

Ett förslag till förbättring och framtida forskning vore vidare att följa hela rättsprocessen, från 

inkommen anmälan till förhandling i domstol, där fler berörda parter hade kunnat inkluderas. I den 

aktuella studien har enbart två av utredningsverksamhetens slutmottagare inkluderats och haft 

möjligheten att uttala sig om förändringar gällande antal redovisade ärenden och dess kvalité. Det 

hade varit av intresse att även ta del av bland annat målsägandes upplevelser gällande eventuellt 

snabbare återkoppling, bemötande och behandling av inkommen anmälan, samt att se om 

förundersökningens kvalité i en högre eller lägre grad håller för att väcka åtal. Vidare hade det varit 

av intresse att se om eventuella förändringar hade kunnat urskiljas för antalet fällande domar i 

domstol, i samband med att fler ärenden har bearbetats och redovisats till åklagare. 
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10. Bilagor 
 

10.1 Bilaga 1 - Brev till enkäter för chefer/ledare och medarbetare.  
 
Hej! 

Under våren 2018 skriver vi en C-uppsats i utredningskriminologi på Högskolan i Gävle. Vår C-

uppsats går ut på att utvärdera det förbättringsprojekt som ni har arbetat med sedan hösten 2017. 

Syftet med den här utvärderingen är att undersöka hur förbättringsprojekt har fungerat. Två av 

huvudmålen med projektet har varit att förbättra utredningsresultaten och arbetsmiljön och ett stort 

fokus har legat på att renodla utredningsuppdraget och FU-ledarnas roll. För att undersöka i vilken 

mån målen för projektet har uppnåtts genomför vi bland annat dessa enkäter, där ni får vara med 

och dela med er av era upplevelser. 

Enkäten som ni kommer att besvara är helt anonym, vilket innebär att frågorna är utformade på ett 

sådant sätt att svaren inte kommer att kunna kopplas till någon specifik person eller enskilda 

utredningsgrupper. Vi som utvärderare kommer inte heller kunna koppla svaren till enskilda 

individer. De svar som samlas in via enkäterna kommer att sammanställas och analyseras i sin 

helhet, för att sedan presenteras i utvärderingens resultat. När utvärderingen färdigställts kommer 

den att publiceras som en uppsats via Högskolan i Gävle, samt tilldelas polisen i LPO Medelpad. 

Deltagandet i enkäten är frivilligt och du kan när som helst avbryta eller avstå från att svara på 

specifika frågor. Genom att besvara och skicka in enkäten samtycker du till att dina svar används i 

utvärderingen och bidrar därmed med viktiga synpunkter till det fortsatta förbättringsarbetet.  

För att besvara enkäten klickar ni er vidare via länken nedan. Enkäten kommer att ta cirka 25 

minuter att besvara och sista svarsdag är fredagen den 4 maj klockan 12.00.  

Vänliga hälsningar, Sara Einarsson och Sofia Grelsson    

Gå vidare till enkäten via länken nedan:  

https://app.easyquest.com/q/d6NEs  
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10.2 Bilaga 2 - Brev till enkäter för åklagare. 
 
Hej! 

Under våren 2018 skriver vi en C-uppsats i utredningskriminologi på Högskolan i Gävle. Vår C-

uppsats går ut på att utvärdera det förbättringsprojekt som polisen i LPO Medelpad har arbetat med 

sedan hösten 2017. Projektet berör utredningsgrupperna ungdom, mängdbrott, krimjouren och 

häktningsgruppen. 

Syftet med den här utvärderingen är att undersöka hur förbättringsprojekt har fungerat. Ett av 

huvudmålen med projektet har varit att förbättra utredningsresultaten. För att undersöka i vilken 

mån målet för projektet har uppnåtts genomför vi bland annat denna enkät, där ni får vara med och 

dela med er av Era upplevelser och åsikter. Din medverkan är viktig, oavsett om du varit med på 

hela resan eller bara delar av den. 

Enkäten som ni kommer att besvara är helt anonym, vilket innebär att frågorna är utformade på ett 

sådant sätt att svaren inte kommer att kunna kopplas till någon specifik person. De svar som samlas 

in via enkäten kommer att sammanställas och analyseras i sin helhet, för att sedan presenteras i 

utvärderingens resultat. När utvärderingen färdigställts kommer den att publiceras som en uppsats 

via Högskolan i Gävle, samt tilldelas polisen i LPO Medelpad. 

Deltagandet i enkäten är frivilligt och du kan när som helst avbryta eller avstå från att svara på 

specifika frågor. Genom att besvara och skicka in enkäten samtycker du till att dina svar används i 

utvärderingen och bidrar därmed med viktiga synpunkter till det fortsatta förbättringsarbetet.  

För att besvara enkäten klickar ni er vidare via länken nedan. Enkäten kommer att ta cirka 5–10 

minuter att besvara och sista svarsdag är fredagen den 4 maj klockan 12.00. 

Vänliga hälsningar, 

 Sara Einarsson och Sofia Grelsson 

Gå vidare till enkäten via länken nedan: 

https://app.easyquest.com/q/Xg83W  
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10.3 Bilaga 3 - Sökning via databaser 
 
Samtliga av de artiklar som presenterats under tidigare forskning har hämtats via databasen 

Discovery som återfinns på Högskolan i Gävles hemsida. Alla artiklar har hämtats utifrån 

sökbegränsningarna full text och peer review, dels för att finna artiklar i fullt format och dels för 

att de artiklar som valts ut ska vara granskade av andra forskare.   

1. Effektivitet i arbetsgrupper  

Den aktuella artikeln ” Psychological safty and learning behavior in Work Teams” av Edmondson 

(1999) hittades genom en referens i artikeln nedan av Schaveling, Blaauw & Munfort. Referensen 

användes sedan som sökord i discovery för att finna artikeln i full text format och peer review i 

Discovery på högskolan i Gävles hemsida.  

Sökningen genomfördes: 2018–04–03 

2. Ledarskapets mångfald och inverkan  

Artikeln:” Predictors of Group Performance in a Police Criminal Investigation Department: the 

Role of Gender Homogeneity, Leadership and Team Characteristics” av Schaveling, Blaauw och 

Munfort (2017) återfanns I Discovery under sökorden: Team characteristics, leadership. 

Sökresultatet gav 4 947st träffar varav artikeln var sökresultat 4. Tillval gjorde av fulltextformat 

och peer review.  

Sökningen genomfördes: 2018–04–01 

3. Vanebo et al. (2015)  

Artikeln ”Police leadership Development: Intention and Critical Success-factors” skriven av 

Vanebo, Bjœrkelo och Aaserud (2015), återfanns via referenser i artikeln av Schaveling, Blaauw 

och Munfort (2017) ovan. För att finns artikeln användes hela referensen som sökord i databasen 

Discovery via Högskolan i Gävles hemsida. Referensen gav 1 853 träffar varav den aktuella 

vetenskapliga artikeln återfanns som sökträff 1. Tillval gjordes av fulltextformat och peer review.  

Sökningen genomfördes: 2018-04- 02.  
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4. Den Hartog et al. (1997)  

Artikeln av Den Hartog, Muijen och Koopman (1997) ” Transactional versus transformational 

leadership: An analysis of the MLQ” återfanns via referenser i Schaveling, Blaauw och Munfort 

(2017). För att finna artikeln gjordes sökningar i databasen Discovery via Högskolan i Gävles 

hemsida, där först hela referensen användes men inte gav några träffar. De sökord som användes 

var istället: Den Hartog, Transformational, Transactional vilket gav 9 träffar varav den aktuella 

artikeln var sökträff 1. Sökningarna gjordes med tillval av fulltextformat och peer reviewed.  

Sökningen genomfördes: 2018-04-02  

5. Polisledarskapets komplexitet  

Herrington & Calvins (2015) artikel ” Police leadership for complex times” hittades via 

referenslistan i artikeln ovan av Schaveling, Blaauw och Munfort (2017). Referensen användes för 

att söka i Discovery efter artikeln i fulltextformat och som peer reviewed. Artikeln återfanns som 

sökresultat 2 av 2 116st träffar i databasen som ledde vidare till Oxford University där artikeln 

återfanns i PDF – format.  

Sökningen genomfördes: 2018–04–05.  

6. Cao et al. (2009) 

Artikeln” Unpacking Organizational Ambidexterity: Dimensions, Contingencies, and Synergistic 

Effects” av Cao, Gedaljovic och Zhang (2009) hittades via referenser i artikeln av Herrington och 

Calvins (2015). Sökningen gjordes i Discovery av hela referensen, med tillval av fulltextformat 

och peer review. Sökningen gav 145 träffar varav den aktuella artikeln var sökträff 1.  

Sökningen genomfördes: 2018-04-05 

7. Morse (2008)  

Artikeln av Morse (2008)” Collaborative Leadership Development For Local Government 

Officials: Exploring Competencies And Program Impact”, återfanns som referens i artikeln av 

Herrington och Calvin (2015) ovan. Hela referensen användes och söktes efter I databasen 

Discovery via Högskolan I Gävles hemsida. Sökningen gav 13 588st sökningar och den angivna 

artikeln var sökträff nummer 2. För sökningen valdes peer review och fulltextformat.  
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Sökningen genomfördes: 2018-04-05  

8. Det transformativa ledarskapet  

För att finna artikeln” A Pilot Study to Develop the Police Transformational Leadership Scale 

(PTLS) and Examine Its Associations with Psychosocial Well-Being of Officers” av Hakan, Hendy 

och Berkay (2016) genomfördes sökningar i Discovery på Högskolan I Gävles hemsida med 

sökorden: Transformational leadership. Well-being. Sökningen gav 77st träffar varav den aktuella 

artikeln återfanns som träff nummer 2. Sökningen gjordes för tidsskrifter/artiklar i fulltextformat 

och peer review.  

Sökningen genomfördes: 2018–04–10 

9. Det transformativa ledarskapet  

Artikeln av Cockraft (2014) ” Police Culture and Transformational Leadership: Outlining the 

Contours of a Troubled Relationship” under samma rubrik i den tidigare forskningen hittades via 

litteraturlistans referenser i studien av Schaveling, Blaauw och Munfort (2017). Hela referensen 

användes för att söka i databasen Discovery på Högskolan i Gävles hemsida. Sökningen gav 2 940 

träffar varav den aktuella artikeln återfanns i fulltextformat och peer reviewed som sökträff 

nummer 5.  

Sökningen genomfördes: 2018–04–10.  
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10.4 Bilaga 4 – Enkät till medarbetare   
 

Utvärdering av försöksperiod  
 
I det första avsnittet ställs kortfattade och mer allmänna frågor om din anställning. Frågorna är 
formulerade som påståenden där två till fem svarsalternativ kommer att presenteras. Efter varje 
avslutat kapitel finns möjlighet till att utveckla, lägga till eller förtydliga dina svar i fritext. För 
att svara väljer du det alternativ som stämmer bäst överens med dina egna upplevelser och 
åsikter. Det går endast att välja ett svarsalternativ per fråga. 
 
 
Kön  
 
(  ) Kvinna  
(  ) Man  
 
Arbetar du för tillfället i arbetsgrupp 1, 2, 3 eller 4?  
 
(  ) Ja  
(  ) Nej  
 
 

 
Mindre än 1 
månad 

1 – 3 månader 3 – 6 månader 

 
Sedan den 18 september 2017 
har jag arbetat inom 
utredningsgrupp 1, 2, 3 eller 4 
i ..  
 

(  ) (  ) (  ) 

    

 
 
Under hur många år har du arbetat som utredare inom polismyndigheten?  
 
(  ) 0-1 år 
(  ) 1-3 år 
(  ) 3-5 år 
(  ) 5 år eller mer  
 
 
I följande del av undersökningen kommer du få svara på frågor gällande ledarskap, arbetssätt 
och arbetsmiljö. Frågorna är formulerade som påståenden och fem svarsalternativ kommer att 
presenteras. För att svara väljer du det alternativ som stämmer bäst överens med dina egna 
upplevelser och åsikter. Det går endast att välja ett svarsalternativ per fråga.  
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De frågor som rör "chefer" avser (om inte annat nämns) din närmaste chef, det vill säga 
förundersökningsledaren som ansvarar för den utredningsgrupp som du arbetar i. 
 
Frågor gällande ledarskap  
 

 
Instämmer 
inte alls 

Instämmer till 
liten del 

Instämmer 
delvis 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer 
helt och 
hållet 

Jag upplever min chef 
som tillgänglig i det 
dagliga arbetet  

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Jag upplever min chef 
som närvarande  
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Min chef har tid med mig  (  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Om min närmaste chef 
inte finns tillgänglig finns 
det en uttalad ersättare  
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

      

 
 

Ledarskap 
Instämmer 
inte alls 

Instämmer till 
liten del 

Instämmer 
delvis 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer 
helt och 
hållet 

Jag har en bra relation till 
min chef 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Jag kan ha en rak och 
öppen dialog med min 
chef 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Min chef uppmuntrar mig 
i mitt dagliga arbete 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Min chef uppmuntrar mig 
till att dela mina åsikter 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Jag upplever att min chef 
lyssnar på vad jag har att 
säga 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Min chef tar mina frågor 
och förslag seriöst och 
behandlar dem korrekt 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 
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Jag upplever att min chef 
på ett genuint sätt bryr sig 
om mitt välmående 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

      

 
 

Struktur - ledarskap 
Instämmer 
inte alls 

Instämmer till 
liten del 

Instämmer 
delvis 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer 
helt och 
hållet 

Min chef sätter tydliga 
arbetsmål 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Min chef ger mig klara 
instruktioner 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Det finns en tydlig 
arbetsfördelning i 
gruppen 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Tydlighet och struktur är 
begrepp som passar bra i n 
på ledarskapet i den grupp 
jag tillhör 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

      
Arbetsfördelningen i min 
arbetsgrupp är jämnt 
fördelad 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
 
 

Ledarens egenskaper 
Instämmer 
inte alls 

Instämmer till 
liten del 

Instämmer 
delvis 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer 
helt och 
hållet 

Min chef är rättvis (  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Min chef är konsekvent (  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Min chef håller vad 
han/hon har lovat 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Min chef behandlar alla 
medarbetare lika 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Min chef behandlar män 
och kvinnor lika 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Min chef är en bra 
förebild 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 
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Relation till ledare 
Instämmer 
inte alls 

Instämmer till 
liten del 

Instämmer 
delvis 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer 
helt och 
hållet 

Jag upplever att jag har en 
god relation till cheferna 
för utredningsgrupperna 
utöver den jag själv tillhör 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Jag upplever att jag kan 
vända mig till de andra 
cheferna med frågor som 
rör arbetet 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Det finns ett bra 
samarbete mellan de olika 
utredningsgrupperna 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

När det behövs så hjälps 
utredningsgrupperna åt  

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

      
      

 
 
Jag vill lägga till något som inte omfattades av frågorna i kapitlet ”Frågor gällande ledarskap” 
 
Ja   (  ) 
Nej (  ) 
 
Nedan kan du lämna en kommentar om det finns något du vill utveckla/förtydliga gällande dina svar 
på ledarskapsfrågorna 

 
 
 
 
 

 
 
Frågor relaterade till arbetet och arbetsmiljön  
 

 
Instämmer 
inte alls 

Instämmer till 
liten del 

Instämmer 
delvis 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer 
helt och 
hållet 

Varje morgon sker en 
utsättning och en kort 
avstämning kring läget i 
arbetsgruppen 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 
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Varje morgon sker en 
gemensam diskussion 
kring de ärenden som 
inkommit och vad som 
behöver göras 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Vid behov sitter utredare 
och FU-ledare ner 
tillsammans och går 
igenom ärenden 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

      
      

 

 
Instämmer 
inte alls 

Instämmer till 
liten del 

Instämmer 
delvis 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer 
helt och 
hållet 

Det framgår på ett tydligt 
sätt vad som förväntas av 
mig och mitt arbete i 
gruppen 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Gruppernas 
utredningsuppdrag är 
formulerat på ett tydligt 
sätt 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Jag vet vilka 
arbetsuppgifter som ska 
prioriteras i min 
arbetsgrupp 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Jag vet vilka mål och 
resultat som förväntas 
uppnås av min 
arbetsgrupp 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Jag vet vilka 
arbetsuppgifter jag ska 
prioritera i mitt arbete 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

      
      

 
 

 
Instämmer 
inte alls 

Instämmer till 
liten del 

Instämmer 
delvis 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer 
helt och 
hållet 

Jag har tillräckligt med 
resurser för att kunna 
genomföra mitt jobb på ett 
tillfredställande sätt 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 
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Arbetsuppgifterna är 
jämnt fördelade i gruppen 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Arbetsbelastningen i 
gruppen är rimlig i 
förhållande till antalet 
medarbetare 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Jag kan själv påverka 
arbetsbelastningen 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Vid behov får jag stöd och 
hjälp av mina kollegor 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Jag kan påverka beslut 
gällande mitt arbete 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Jag kan styra mitt eget 
arbetstempo 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

      
      

 
 

 
Instämmer 
inte alls 

Instämmer till 
liten del 

Instämmer 
delvis 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer 
helt och 
hållet 

Jag tar ansvar för mina 
arbetsuppgifter 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Jag tar mina 
arbetsuppgifter på stort 
allvar 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Jag är engagerad i mitt 
arbete 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Jag tar mycket egna 
initiativ  

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Jag ger och tar emot 
återkoppling 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

      
Jag samarbetar bra med de 
övriga medarbetarna i 
gruppen 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Jag utbyter information 
och kunskap med mina 
kollegor i syfte att 
förbättra arbetsresultaten 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 
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Motivation i arbetet  
 

 
Instämmer 
inte alls 

Instämmer till 
liten del 

Instämmer 
delvis 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer 
helt och 
hållet 

Mitt arbete innebär 
positiva utmaningar 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Mitt arbete känns 
meningsfullt 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Mina kunskaper och 
färdigheter kommer till 
nytta i mitt arbete 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Jag upplever att jag 
utvecklas i mitt arbete 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

      
      

 
 

Utvecklingsmöjligheter 
Instämmer 
inte alls 

Instämmer till 
liten del 

Instämmer 
delvis 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer 
helt och 
hållet 

Jag har möjlighet att lära 
mig nya arbetsuppgifter 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Jag har möjlighet att få 
utbildning inom arbetet 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Jag har möjlighet att söka 
andra roller och tjänster 
inom verksamheten 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

      
      

 
 
 
Trivsel på arbetsplatsen 
 

 
Instämmer 
inte alls 

Instämmer till 
liten del 

Instämmer 
delvis 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer 
helt och 
hållet 

Jag trivs bra på min 
arbetsplats 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Jag trivs bra tillsammans 
med min arbetsgrupp 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 



 

 79

Det känns roligt att gå till 
jobbet 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Vi har för det mesta bra 
stämning i arbetsgruppen 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Jag upplever att mina 
arbetskamrater trivs bra 
på jobbet 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Vi har en öppen dialog i 
arbetsgruppen 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Jag upplever att jag kan 
begå misstag och vända 
mig till mina kollegor för 
stöd och råd 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

      
Jag upplever att jag kan 
vara ärlig med mitt 
mående till kollegor och 
andra chefer på 
arbetsplatsen 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Jag har god kontakt med 
mina kollegor och andra 
chefer på arbetsplatsen 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

      

 
 
Arbetshälsa  
 
 

 
Instämmer 
inte alls 

Instämmer till 
liten del 

Instämmer 
delvis 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer 
helt och 
hållet 

Jag känner mig stressad på 
jobbet 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Jag upplever att det är 
svårt att tacka nej till 
arbetsuppgifter 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Ibland känns det som att 
jag inte räcker till i 
förhållande till vad som 
förväntas av mig 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Jag måste arbeta i ett 
mycket högt tempo 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 
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Mina arbetsuppgifter 
känns för komplicerade 
för mig 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Jag måste ofta arbeta 
övertid 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Jag arbetar ofta ensam (  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 
      
Jag upplever att vi är 
underbemannade i den 
arbetsgrupp jag tillhör 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Jag upplever att jag kan få 
avlastning i mitt arbete när 
ett sådant behov finns 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

      

 
 
 

 
Instämmer 
inte alls 

Instämmer till 
liten del 

Instämmer 
delvis 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer 
helt och 
hållet 

Jag kan arbeta ostört på 
min arbetsplats 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Jag har lätt för att 
koncentrera mig på min 
arbetsplats 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Jag blir ofta störd eller 
avbruten i mitt arbete 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Jag kan ta pauser i mitt 
arbete 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

      
      

 
 
Händelser inom arbetsgruppen  
 
 

 
Instämmer 
inte alls 

Instämmer till 
liten del 

Instämmer 
delvis 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer 
helt och 
hållet 

Jag upplever att det 
förekommer konflikter, 
utfrysning, mobbning 
eller liknande inom 
arbetsgruppen 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 
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Jag upplever att det 
tidigare förekommit 
konflikter, utfrysning, 
mobbning eller liknande 
inom arbetsgruppen 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Jag upplever att vi i 
arbetsgruppen kan lösa 
konflikter om de uppstår 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Jag upplever att jag kan 
vända mig till min chef 
om konflikter eller 
liknande uppstår 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

      
Men chef klarar av att lösa 
konflikter mellan 
anställda 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

      

 
Jag vill lägga till något som inte omfattades av frågorna i kapitlet ”Frågor relaterade till arbetet & 
arbetsmiljön”  
 
Ja   (  ) 
Nej (  ) 
 
Nedan kan du lämna en kommentar om det finns något du vill utveckla/förtydliga gällande dina svar 
på arbets- och miljöfrågorna  

 
 
 
 
 

 
 
Frågor gällande projektet och upplevd förändring  
 
I nästa avsnitt kommer du att få besvara frågor gällande eventuell upplevd förändring före och 
efter projektets införande. 
 
 
Innan den 18 september 2017 hade jag arbetat som utredare i . . . 
 
(  ) 0-1 år 
(  ) 1-3 år 
(  ) 3-5 år  
(  ) 5år eller mer  
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Projektets start  
 
 

 
Instämmer 
inte alls 

Instämmer till 
liten del 

Instämmer 
delvis 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer 
helt och 
hållet 

Det har på ett tydligt sätt 
framgått vad 
förbättringsprojektet 
innebär 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Det har på ett tydligt sätt 
framgått vad projektet har 
för syfte och mål 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Det har på ett tydligt sätt 
framgått hur projektets 
mål ska uppnås 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Det har på ett tydligt sätt 
framgått vad som 
förväntas av mig som 
utredare i förhållande till 
projektets syfte och mål 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

      
      

 
Projektets genomförande  
 

 
Instämmer 
inte alls 

Instämmer till 
liten del 

Instämmer 
delvis 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer 
helt och 
hållet 

Jag upplever att projektet 
genomförts som planerat 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Jag anser att jag under 
hela perioden bidragit 
med det jag kan för att 
projektet ska lyckas 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Jag har inte haft möjlighet 
att lägga ner den tid och 
energi som projektet har 
krävt 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Projektet har inte bidragit 
till någon märkbar 
skillnad när det gäller mitt 
eller arbetsgruppens 
arbete 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 
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Jag upplever att projektet 
bidragit med positiva 
förändringar i min 
arbetsgrupp 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

      
Jag upplever att projektet 
bidragit till ett hållbart 
arbetssätt på lång sikt 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

      
Jag upplever att projektet 
måste förändras eller 
korrigeras för att fungera 
på lång sikt 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Om du instämmer med svaret på fråga 9, vad anser du främst behöver förändras när det gäller 
projektet för att det ska fungera?   
 

 
 

 
Projektets effekter  
 

 
Instämmer 
inte alls 

Instämmer till 
liten del 

Instämmer 
delvis 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer 
helt och 
hållet 

Projektet har avlastat min 
arbetsbörda 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Projektet har ökat min 
motivation till arbetet 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Projektet har främjat 
effektiviteten i min 
arbetsgrupp 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Projektet har bidragit till 
en bättre arbetsplats 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

      
Projektet har bidragit till 
övervägande positiva mot 
för negativa effekter 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

      

 
 
Upplever du att arbetsmiljön generellt är bättre nu än vad den var för ett halvår sedan när projektet 
startade?  
 
(  ) Ja  

(  ) Nej  

(  ) Delvis  
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(  ) Ingen skillnad  

(  ) Jag arbetade inte som utredare i någon av de aktuella grupperna när projektet startade 

(  ) Jag arbetar inte längre i någon av de aktuella grupperna  

 
Plats för att utveckla/förtydliga ditt svar  

 
 
 
 
 

Upplever du att förundersökningsledarna är mer närvarande och tillgängliga i det dagliga 

utredningsarbetet idag, än vad de var för ett halvår sedan när projektet startade? 

 
(  ) Ja  

(  ) Nej  

(  ) Delvis  

(  ) Ingen skillnad  

(  ) Jag arbetade inte som utredare i någon av de aktuella grupperna när projektet startade 

(  ) Jag arbetar inte längre i någon av de aktuella grupperna  

 
Plats för att utveckla/förtydliga ditt svar  

 
 
 
 

 

Upplever du att dina och gruppens arbetsuppgifter och mål är tydligare idag än vad de var för ett 

halvår sedan när projektet startade?  

(  ) Ja  

(  ) Nej  

(  ) Delvis  

(  ) Ingen skillnad  

(  ) Jag arbetade inte som utredare i någon av de aktuella grupperna när projektet startade 

(  ) Jag arbetar inte längre i någon av de aktuella grupperna  

 
 
Plats för att utveckla/förtydliga ditt svar  
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10.5 Bilaga 5 – Enkät till ledare  
 
 
Enkät till Ledare  
 

Anställning 0-6 månader 6månder – 1år Mer än 1 år Mer än 3år 

Tid som anställd inom 
polismyndigheten i  

(  ) (  ) (  )  (  ) 

Jag har innehaft en chefs 
och eller ledarroll inom 
polismyndigheten i.. 

(  ) (  ) (  )  (  ) 

     

 
 
I följande del av undersökningen kommer du att få svara på frågor gällande ledarskap, 
arbetssätt, arbetsmiljö och arbetsgruppen. Frågorna är formulerade som påståenden där två till 
fem svarsalternativ kommer att presenteras. Efter varje avslutat kapitel finns möjlighet till att 
utveckla, lägga till eller förtydliga dina svar i fritext. För att svara väljer du det alternativ som 
stämmer bäst överens med dina egna upplevelser och åsikter. Det går endast att välja ett 
svarsalternativ per fråga. 
 
 

Projektets start 
Instämmer 
inte alls 

Instämmer till 
liten del 

Instämmer 
delvis 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer 
helt och 
hållet 

Jag har varit delaktig i 
projektets utformning  
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Jag har kunnat påverka 
projektets utformning  
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Jag har varit delaktig i 
projektets utformning och 
målsättning 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Jag har haft de verktyg 
som behövs för att införa 
det arbetssätt som 
projektet innefattar i det 
dagliga arbetet.  
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Jag har fått det stöd som 
behövs av mina 
medarbetare, chefer och 
min arbetsgrupp för att 
genomföra projektet.  

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 
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Jag har kunnat påverka 
och anpassa projektet 
utifrån min arbetsgrupps 
behov 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

      
      

 

Projektets start 
Instämmer 
inte alls 

Instämmer till 
liten del 

Instämmer 
delvis 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer 
helt och 
hållet 

Jag har varit delaktig i 
projektets utformning  
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Jag har kunnat påverka 
projektets utformning  
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Jag har varit delaktig i 
projektets utformning och 
målsättning 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Jag har haft de verktyg 
som behövs för att införa 
det arbetssätt som 
projektet innefattar i det 
dagliga arbetet.  
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Jag har fått det stöd som 
behövs av mina 
medarbetare, chefer och 
min arbetsgrupp för att 
genomföra projektet.  

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Jag har kunnat påverka 
och anpassa projektet 
utifrån min arbetsgrupps 
behov 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

      
      

 
 
Jag har stött på oförutsedda problem vid införandet av projektet 
 
Ja   (  ) 
Nej (  ) 
 
Om ja, vilka problem har uppstått?  
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Frågor relaterade till 
arbetsgruppen  

Instämmer 
inte alls 

Instämmer till 
liten del 

Instämmer 
delvis 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer 
helt och 
hållet 

Jag upplever att vi har en 
god dialog i 
arbetsgruppen 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Jag tilldelas den tid jag 
behöver för att kunna vara 
ett stöd till mina 
medarbetare och se till 
deras enskilda behov. 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Jag upplever att det finns 
ett uttalat mål och en 
tydlig vision i 
arbetsgruppen. 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Jag upplever att gruppen 
är enig om dessa mål och 
om visionen 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Jag uppmuntrar och 
värdesätter att min 
personal har olika 
erfarenheter 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Jag lyssnar till min 
personal och deras 
kunskaper 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Jag lär mig själv av min 
arbetsgrupp 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

      
      

 
Jag vill lägga till något som inte omfattades av frågorna i kapitlet ”Frågor relaterade till 
arbetsgruppen”  
 
Ja   (  ) 
Nej (  ) 
 
Övriga synpunkter/förtydliganden/tankar/funderingar 
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Händelser inom 
arbetsgruppen   

Instämmer 
inte alls 

Instämmer till 
liten del 

Instämmer 
delvis 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer 
helt och 
hållet 

Jag upplever att vi har en 
ärlig dialog i 
arbetsgruppen 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Jag upplever att det 
förekommer konflikter, 
utfrysning, mobbning 
eller liknande inom 
arbetsgruppen 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Jag upplever att det har 
förekommit konflikter, 
utfrysning, mobbning 
eller liknande inom 
arbetsgruppen.  
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Jag upplever att jag får ta 
del av dessa konflikter när 
de förekommer  
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Jag upplever att jag har en 
god relation till min 
arbetsgrupp 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Jag upplever att vi i 
arbetsgruppen kan lösa 
konflikter när och om de 
uppstår 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

      
      

 
 
Jag vill lägga till något som inte omfattades av frågorna i kapitlet ”Händelser inom arbetsgruppen”  
 
Ja   (  ) 
Nej (  ) 
 
Övriga synpunkter/förtydliganden/tankar/funderingar 
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Instämmer 
inte alls 

Instämmer till 
liten del 

Instämmer 
delvis 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer 
helt och 
hållet 

Varje morgon sker en 
utsättning och en kort 
avstämning kring läget i 
arbetsgruppen 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Varje morgon sker en 
gemensam diskussion 
kring de ärenden som 
inkommit och vad som 
behöver göras 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Vid behov sitter utredare 
och FU-ledare ner 
tillsammans och går 
igenom ärenden 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

      
      

 
 
Jag vill lägga till något som inte omfattades av frågorna i kapitlet ”Rutiner i arbetsgruppen”  
 
Ja   (  ) 
Nej (  ) 
 
Övriga synpunkter/förtydliganden/tankar/funderingar 

 
 
 

 
 

Arbetsrollen som chef 
och ledare  

Instämmer 
inte alls 

Instämmer till 
liten del 

Instämmer 
delvis 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer 
helt och 
hållet 

Jag upplever att jag har ett 
tydligt arbetsuppdrag 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Jag upplever att mitt 
arbetsuppdrag är 
proportionerligt till min 
chefsposition 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Jag upplever att min 
arbetsbörda är hanterbar 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Jag upplever att jag har 
tillgång till de verktyg 
som behövs för att bedriva 
ett bra ledarskap 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 
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Jag upplever att jag har ett 
stöd i min ledarroll från 
kollegor och andra chefer 
på min arbetsplats 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Jag upplever att jag kan 
begå misstag och vända 
mig till min chef för stöd 
och råd 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Jag upplever att jag kan 
begå misstag och vända 
mig till mina kollegor för 
stöd och råd 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Jag upplever att vi har ett 
bra samarbete mellan 
chefer och ledare på min 
arbetsplats 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Jag upplever att jag kan få 
avlastning i mitt arbete när 
ett sådant behov finns 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

      
Jag upplever att jag kan 
vara ärlig med mitt 
mående till kollegor och 
andra chefer på 
arbetsplatsen 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Jag har en god kontakt till 
mina kollegor och andra 
chefer på arbetsplatsen 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

      
 
 
Jag vill lägga till något som inte omfattades av frågorna i kapitlet ”Arbetsrollen som chef och 
ledare”  
 
Ja   (  ) 
Nej (  ) 
 
Övriga synpunkter/förtydliganden/tankar/funderingar 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 91

Frågor relaterade till arbetet & arbetsmiljön  
 
 

  
Instämmer 
inte alls 

Instämmer till 
liten del 

Instämmer 
delvis 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer 
helt och 
hållet 

Jag tycker det är roligt att 
gå till jobbet 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Jag måste ofta arbeta 
övertid 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Jag blir ofta avbruten eller 
störd i mitt arbete 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Jag kan ta pauser i mitt 
arbete 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Jag måste arbeta i ett 
mycket högt tempo 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Ibland känns det som att 
jag inte räcker till i 
förhållande till vad som 
förväntas av mig 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Mina arbetsuppgifter 
känns för komplicerade 
för mig 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Jag upplever att vi är 
underbemannade i den 
grupp jag tillhör  
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Jag upplever en stress på 
mitt arbete som negativt 
påverkar min hälsa på och 
utanför arbetsplatsen 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

      
      

 
 
Jag vill lägga till något som inte omfattades av frågorna i kapitlet ”Frågor relaterade arbetet och 
arbetsmiljö”  
 
Ja   (  ) 
Nej (  ) 
 
Övriga synpunkter/förtydliganden/tankar/funderingar 
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Samarbetet mellan utredningsgrupperna  
 

 
Instämmer 
inte alls 

Instämmer till 
liten del 

Instämmer 
delvis 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer 
helt och 
hållet 

Vi har en god dialog 
mellan 
utredningsgrupperna och 
dess tillhörande 
chefer/ledare 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Vi hjälps åt mellan 
konstellationerna med att 
låna ut personal vid behov 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Vi fördelar arbetsbördan i 
den mån det är möjligt och 
finns ett behov av mellan 
grupperna 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Ledare och chefer har en 
daglig kommunikation 
gällande arbetsgrupperna 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Jag upplever att tillgången 
till kommunikation och 
stöd mellan medarbetare 
och chefer i olika 
konstellationer finns vid 
behov 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
När problem uppstår kan 
ledare och chefer sätta sig 
ner och tillsammans lösa 
problemen 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

      
      

 
 
Jag vill lägga till något som inte omfattades av frågorna i kapitlet ”Samarbete mellan 
utredningsgrupperna”  
 
Ja   (  ) 
Nej (  ) 
 
Övriga synpunkter/förtydliganden/tankar/funderingar 
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Frågor gällande projektet och upplevd förändring  
 
I följande avsnitt kommer du att få besvara frågor gällande eventuell upplevd förändring före och efter 
projektets införande. 
 
 

 
Mindre än 1 
månad 

1 – 3 månader 3 – 6 månader 
Under hela 
perioden 

 
Jag har sedan den 18 
september 2017 till och med 
den 30 april 2018 varit delaktig 
i och arbetat med projektet i . . 
 

(  ) (  ) (  )  (  ) 

     
 
 

Projektets helhet 
Instämmer 
inte alls 

Instämmer till 
liten del 

Instämmer 
delvis 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer 
helt och 
hållet 

 
Jag upplever att projektet 
har genomförts som 
planerat 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Jag upplever att projektet 
har bidragit till de effekter 
som var förväntade vid 
start 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Projektet har överträffat 
mina förväntningar 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Jag anser att jag lagt ner 
den tid och energi som 
behövts för att införa och 
bibehålla det nya 
arbetssättet 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Jag anser att jag under 
hela perioden har bidragit 
med det jag kan för att 
projektet ska lyckas 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Jag har inte haft möjlighet 
att lägga ner den tid och 
energi som projektet har 
krävt 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 
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Projektet har inte bidragit 
till någon märkbar 
skillnad när det gäller mitt 
eller arbetsgruppens 
arbete 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Jag ser potential i att 
projektet kan fungera på 
längre sikt 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Projektet har skapat ett 
hållbart och effektivt 
arbetssätt på långsikt 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Jag anser att projektet bör 
förändras för att fungera 
på längre sikt 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

      
 
Om du instämmer med svaret på fråga 9, vad anser du främst behöver förändras när det gäller 
projektet för att det ska fungera?   
 

 
 

 
Jag vill lägga till något som inte omfattades av frågorna i kapitlet ”Projektets helhet”  
 
Ja   (  ) 
Nej (  ) 
 
Övriga synpunkter/förtydliganden/tankar/funderingar 

 
 
 
 
 

 
 
 

Projektets effekter 
Instämmer 
inte alls 

Instämmer till 
liten del 

Instämmer 
delvis 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer 
helt och 
hållet 

 
Jag upplever att projektet 
bidragit till att jag kan 
vara mer delaktig i det 
dagliga arbetet 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Projektet har bidragit till 
att jag kan tillägna mer tid 
åt att arbeta med 
utredningsuppdraget 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 
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Projektet har avlastat min 
arbetsbörda 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Projektet har främjat 
effektiviteten i min 
arbetsgrupp 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

Jag upplever att projektet 
bidragit till positiva 
förändringar i min 
arbetsgrupp 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

 
Projektet har bidragit till 
en bättre arbetsplats 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

      
Projektet har bidragit till 
övervägande positiva mot 
för negativa effekter 
 

(  ) (  ) (  )  (  )    (  ) 

      
 
Jag vill lägga till något som inte omfattades av frågorna i kapitlet ”Projektets effekter”  
 
Ja   (  ) 
Nej (  ) 
 
Övriga synpunkter/förtydliganden/tankar/funderingar 
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10.6 Bilaga 6 – Enkät till åklagare 
 
 
Enkät till åklagare  
 
Frågorna i enkäten omfattar två till fem svarsalternativ. För att svara väljer du det alternativ 
som stämmer bäst överens med dina egna upplevelser och åsikter. Det kommer att finnas 
möjlighet till att utveckla, lägga till eller förtydliga dina svar i fritext.  
 
 
Jag arbetar med ärenden som inkommer från  
 
(  ) Häktningsgruppen  
(  ) Ungdomsgruppen  
(  ) Mängdbrottsgruppen  
(  ) Krimjoursgruppen  
(  ) Ingen av dessa grupper  
 
I vilken utsträckning arbetar du med ärenden som redovisas från någon av ovanstående 
utredningsgrupper?  
 
(  ) Dagligen  
(  ) Flera gånger i veckan  
(  ) Mer sällan  
(  ) Inte alls  
 
Känner du till det förbättringsprojekt som startades den 18 september 2017, i syfte att 
förbättra utredningsverksamheten?  
 
(  ) Ja 
(  ) Nej  
(  ) Delvis  
 
Har du informerats om projektets införande och genomförande?  
 
(  ) Ja  
(  ) Nej  
 
I de fall du har fått informationen, vem har informerat dig och hur har du tilldelats informationen? 
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Upplever du någon förändring i antalet redovisade ärenden sedan hösten 2017?  
 
(  ) Jag upplever att antalet redovisade ärenden har ökat  
(  ) Jag upplever att antalet redovisade ärenden har minskat  
(  ) Jag upplever ingen skillnad i antalet redovisade ärenden  
(  ) Jag vet inte  
 
Upplever du någon förändring i de redovisade ärendenas kvalitet?  
 
(  ) Ja, kvaliteten har förbättrats  
(  ) Ja, kvaliteten har försämrats  
(  ) Nej, jag upplever ingen förändring  
(  ) Jag vet inte  
 
 
Om du upplever en förändring, på vilket sätt har kvaliteten förbättrats eller försämrats ? 

 
 
 
 
 
 

 
Upplever du någon förändring i antalet väckta åtal sedan hösten 2017?  
 
(  ) Ja, antalet väckta åtal har ökat  
(  ) Ja, antalet väckta åtal har minskat  
(  ) Nej, jag upplever ingen förändring  
(  ) Jag vet inte  
 
Möjlighet att utveckla ditt svar  

 
 
 
 
 
 

 
Vem har du främst kontakt med i ditt arbete med redovisade ärenden?  
 
(  ) Utredare  
(  ) FU– ledare  
(  ) Jag har lika mycket kontakt med båda utredare och FU- ledare  
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Upplever du att samarbetet med utredarna har förändrats efter projektets införande?  
 
(  ) Ja  
(  ) Nej  
(  ) Delvis  
(  ) Vet inte  
 
På vilket sätt har den eventuellt upplevda förändringen tagit sig uttryck?   

 
 
 
 
 
 

 
Upplever du att FU-ledarna har blivit mer tillgängliga efter projektets införande?  
 
(  ) Ja 
(  ) Nej  
(  ) Delvis 
(  ) Upplever ingen skillnad  
(  ) Vet inte  
 
På vilket sätt upplever du en eventuell ökning av FU-ledarnas tillgänglighet?   

 
 
 
 
 
 

Anser du att projektet har lett till någon ytterligare förändring som inte tagits upp i 
föregående frågor?  
 
(  ) Ja 
(  ) Nej  
(  ) Vet inte  
 
Om ja, beskriv förändringen/förändringarna nedan 
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