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Denna studie fokuserar på hur medier framställer omorganisationen av den svenska 

polismyndigheten under september månad 2016. Mer specifikt är det nyhetsartiklar från 

Sveriges två största dagstidningar, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, som har 

analyserats. Syftet med studien är att undersöka hur dagspressens medierapportering av den 

svenska polisens omorganisation gestaltas samt att få utökad kunskap för hur medierna 

väljer att framställa den svenska polismyndigheten.  

 

Studiens tillvägagångssätt grundar sig i analysbegrepp hämtade från kritisk diskursanalys 

(CDA). Det teoretiska ramverket som ligger till grund för studien är gestaltningsteorin, teorin 

om nyhetsvärdering samt medielogik. Med hjälp av metoden har nio teman identifierats 

utifrån artiklarna. Analysen har genomförts tillsammans med analysverktygen aktörer, 

metaforer, implikationer, ordval samt de nio temana. 

  

Utifrån analysen kan flera slutsatser dras, bland annat att samtliga analyserade artiklar 

innehåller kritik av omorganisationen och att det är generellt ett tydligt negativt vinklat 

förhållningssätt till ombildningen av dagstidningarna. De främsta aktörerna är politiker och 

rikspolischefen som i artiklarna anklagar eller går till attack mot varandra. I många av 

uttalanden försöker de förklara de försämrade resultaten eller förnekar att de har påverkats 

av omorganiseringen. Artiklarna innehåller tidiga inslag av utlovande om framtida 

ageranden. Inga av de analyserade artiklarna klassades som positiva, utan alla 12 stycken var 

negativt betonade till omorganiseringen.  
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This study is focusing on how the media feature the reorganization of the Swedish police 

authority during September 2016. More specifically, we have analyzed articles obtained from 

the two biggest daily newspapers in Sweden, namely Dagens Nyheter and Svenska 

Dagbladet. The purpose of this study is to examine how the media coverage portray the 

rearrangements within the Swedish police authority and broaden our knowledge about how 

the media choose to represent the Swedish police authority.  

 

The approach of this study is based on analysis concepts from the critical discourse analysis 

(CDA). The theoretical frameworks of this study are the framing theory, the theory of news 

evaluation, and also media logic theory. With help from the method (CDA) nine themes were 

developed and used while analyzing the material. The analyze was completed with different 

tools such as operators, metaphors, implications, choice of words and the nine themes. 

 

Based on the results from the analyze several conclusions can be made, for instance all of the 

articles include the theme criticism of the reorganization and there is in general a clear 

negative tone when reporting about the reorganization. The most visible operators were 

politicians and the national police chief that in several of the articles attack or accuse each 

other. In a lot of their statements they try to explain the reason for the worsening results or 

deny that the results has been affected by the reorganization. The articles contain several 

promises about future actions. None of the analyzed articles were classified as positive, but all 

12 of them had a negative tone when writing about the reorganization.  

 

Keywords: discourse analysis, police, reorganization, newspapers, criticism, 

rearrangement, operators. 
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1. Inledning 

Den 1 januari 2015 påbörjades en omorganisation av den svenska polismyndigheten som 

skulle komma att bli den största ombildningen av en myndighet i svensk historia. De 

dåvarande 21 regionerna skulle bilda en sammanhållen myndighet. Syftet och målet var att 

skapa en enhetlig styrning och bli en mer kostnadseffektiv myndighet genom att stärka de 

nationella och lokala arbetsuppgifterna.  

De svenska mediernas bevakning har varit påtaglig och vi hade en uppfattning innan studien 

påbörjades att ombildningen har varit kritiskt omskriven och ifrågasatt i dagspressen. Vid ett 

flertal tillfällen har de beslutsfattande politikerna, rikspolischefen och den så kallade 

genomförandekommittén, den grupp av människor som är ansvariga för att skapa den nya 

organisationen, hamnat i blåsvädret hos medierna. 

Det är väsentligt att de svenska medborgarna har en tillit till de statliga 

samhällsinstitutionerna, och inte minst polismyndigheten. När medierna väljer att granska 

ett händelseförlopp av en stor myndighet är det oftast det enda medlet för medborgarna att ta 

del av informationen. Därför är det viktigt att rapporteringen är neutral för ett objektivt 

förhållningssätt.  

Studien kontextualiseras i en bakgrund som tar upp polisen som myndighet, polisens 

pågående omorganisation samt förtroendet för polisen. Ytterligare en relevant del i 

bakgrunden är mediernas påverkan på publiken. För att på bästa sätt kunna granska polisens 

omorganisation krävs en förståelse för polismyndigheten och den rådande situationen inom 

organisationen, samt hur medierna kan påverka medborgarna. Intentionen med studien är 

att förstå de implikationer som finns i mediernas rapportering samt vilka aktörer som får 

komma till tals.  

Ett lämpligt sätt att granska vad som sägs i medierna är att granska språket kritiskt. Genom 

kritisk diskursanalys (CDA) som metodval analyseras sex artiklar från två dagstidningar, 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Det teoretiska ramverket består av 

gestaltningsteorin, teorin om nyhetsvärdering samt medielogik. Med hjälp av vår metod och 

teoretiska grund har vi utfört en analys där nio teman har identifierats som mest 

förekommande i det empiriska materialet, samt fyra analysverktyg som hjälper till att förstå 

och granska empirin kritiskt.  

Syftet är inte att granska skillnaderna på de två dagstidningarnas skildring av 

händelseförloppet och inte är det heller att förstå hur läsarna av tidningarna påverkas, utan 

hur dagspressen väljer att gestalta omorganisationen av polismyndigheten. Däremot kommer 
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en diskussion i diskussionskapitlet att föras om vilka konsekvenser som kan uppstå i 

samband med framställningen. 

Det är viktigt ur en samhällskontext att analysera hur medierna väljer att återskapa en 

myndighets utveckling eftersom medierna har en påverkan på samhällets medborgare. Våra 

förväntningar med denna studie är att bringa förståelse i hur Dagens Nyheter samt Svenska 

Dagbladet framställer en myndighet under ombildning och fylla en kunskapslucka i ett 

aktualiserat ämne, som vi vidare i kapitel 2.3. Problemformulering kommer att diskutera.  

1.1. Bakgrund 

I detta avsnitt redovisar vi det relevanta fakta som ligger till grund för studien. Mediernas 

påverkan på sin publik presenteras för att sätta hela studiens syfte i en samhällskontext, 

eftersom det är viktigt att ha förståelse för hur mediernas gestaltning av någonting kan 

påverka människor. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet presenteras för att få en översikt 

hur de analyserade medierna ser ut. En väsentlig del för att kunna förstå studiens syfte är att 

förstå polisen som en myndighet i Sverige och även den omorganisation som är pågående i 

skrivande stund. Dessutom redovisas delar av Statskontorets rapport, Ombildningen till en 

sammanhållen polismyndighet (2016), som vi tagit del av, eftersom att delar av det 

redovisade resultatet är relevant att koppla samman till de artiklar som granskats i studien. 

Slutligen är det väsentligt att ta del av svenskarnas förtroende för polisen i samband med vår 

studie eftersom att medierna kan ha stor makt att påverka och eventuellt förändra det 

förtroendet, med hjälp av valt publicerat material.  

1.1.1. Mediernas påverkan 

Relevansen att skriva om medierna och dess påverkan på publiken anses hög i den grad då 

hela studiens syfte sätts i en samhällskontext, då medierna har en makt att påverka 

mottagaren. Denna studie fokuserar inte på mottagarens uppfattning av 

medierapporteringen, eftersom vi inte har studerat hur publiken blir påverkad. Dock är det 

viktigt för vår studie att ha i åtanke att mediernas presentation påverkar samhällets 

medborgare och det ger oss en anledning att djupare analysera artiklarnas budskap.  

I dag finns det oändligt mycket forskning som betonar vikten och inflytandet som medierna 

har på omvärlden. Strömbäck (2009) skriver i boken Makt, medier och samhälle - en 

introduktion till politisk kommunikation om mediernas makt över publiken och 

understryker mediernas avsevärt stora makt på sin publik som synliggörs på individnivå. 

”Medierna är inte maktlösa – men de är inte heller allsmäktiga. Snarare bör medierna 

beskrivas som mäktiga” lyder ett citat från litteraturen (Strömbäck, 2009:90). Detta kan 
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förklaras med att effekten av medierna formas utifrån individers olika tendenser att bli 

påverkade. Därför finns det stor vikt i att förstå hur människor processar information. 

När det kommer till mediernas påverkan på publiken talas det ofta om en direkt och en 

indirekt påverkan. Den direkta påverkan kan vara att konsumenten som sett ett reklamklipp 

om tvättmedel, går till affären och handlar just detta tvättmedel. Det gäller även 

insamlingskampanjer som mediekonsumenten skänker pengar till, eller nyheten om att 

Donald Trump blir USA:s nästa president. Det vill säga att vi agerar och förstår 

informationen direkt (Petersson & Pettersson, 2012). Den indirekta påverkan bygger på en 

tvåstegshypotes om att först påverka en opinionsbildare, som senare för budskapet vidare till 

en större krets (Petersson & Pettersson, 2012). I förhållande till nyhetsrapportering är den 

indirekta påverkan en väsentlig aspekt; om mottagaren inte hört de senaste nyheterna direkt 

från mediet, kommer information många gånger från familj eller vänner, det är oftast så vi 

får ta del av händelser runt om i världen. 

Den viktigaste aktören i frågan om medias påverkan är mottagaren. Alla påverkas av 

medieinnehåll på olika sätt utifrån individuella psykologiska förutsättningar. Förklaringen 

till att vi kan mottaga så mycket information utan att hjärnan bryter samman finns i något 

som kallas för selaktionsmekanismer. Människans hjärna selekterar omedvetet ut en stor del 

av all information som når oss. Dessa selektionsmekanismer ser olika ut hos varje individ, 

och således påverkas varje enskild individ olika av mediernas innehåll (Strömbäck, 2009). 

Ytterligare en förklaring till hur varje individ påverkas av medierna är individens 

erfarenheter, kunskaper, sociala miljö och flera andra faktorer som skapar förutsättningarna 

för hur budskapet uppfattas och tolkas. Det är alltså mottagarens personliga egenskaper som 

avgör mediernas effekt på denne (Petersson & Pettersson, 2012).  

Makten att påverka den allmänna opinionen har sedan länge varit ett omdiskuterat ämne. 

Det talas om ett flertal modeller om hur medierna influerar sin publik, där bland annat 

agenda setting, framing (gestaltningsteorin), priming och the spiral of silence. Samtliga 

modeller bygger på att sändarens budskap når mottagaren, på ett sätt eller ett annat. 

Gemensamt för modellerna är också att budskapet påverkar mottagaren, om det så gäller att 

sälja något, bilda en åsikt, förändra ett beteende eller endast informera (Strömbäck, 2009).  

1.1.2. Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter publicerade sin första tidning den 23 december 1864 med målet att nå ut 

med nyheter till det vanliga folket istället för samhällseliten som de tidigare tidningarna hade 

riktat in sig på, tidningens texter skulle därför vara lättsamma och informativa. Grundaren 

Rudolf Wall ville att tidningen skulle vara den första att ges ut på morgonen och inte på 
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eftermiddagen som de redan existerande tidningarna gjorde. Mycket har hänt sedan dess; 

1917 var Dagens Nyheter först i Sverige med att anställa en fotograf och 1920 var den första 

tidningen med att ha en permanent sportsida i varje upplaga. År 1941 blev Dagens Nyheter 

Sveriges största morgontidning och har sedan dess behållit den positionen. Det var år 1995 

som tidningen började publicera sitt material även på Internet (Linder, 2014). 

Sedan starten 1864 har tidningen skrivit, redigerat och publicerat i en oberoende liberal 

anda. Dagens Nyheter utger sig för att ha en liberal politisk ställning. Tidningen står fri från 

alla politiska partier och är oberoende av andra organisationer och maktsfärer. De utger sig 

för att värna om objektiviteten och prioriterar att alla människor oavsett social bakgrund ska 

kunna ta del av betydande händelser (Dagens Nyheter, 2008).  

I en rapport som Svenska institutet för opinionsundersökningar (Sifo) utförde mellan den 1 

maj och den 31 augusti 2016 visade resultatet att 1,078 miljoner människor läste Dagens 

Nyheter antingen dagligen online på deras hemsida via dator eller telefon, eller den tryckta 

upplagan minst en gång under veckan (Kantar tns-sifo, 2016a). 603 000 av dessa läste den 

tryckta upplagan, inklusive e-tidningen, under vardagarna, varav 80% av läsarna var över 34 

år gamla (Kantar tns-sifo.se, 2016b). Bolaget ingår i Bonnierkoncernen som är ett av 

Nordeuropas största medieföretag (Dagens Nyheter, 2008).  

1.1.3. Svenska Dagbladet 

Den 18 december 1884 utgavs Svenska Dagbladets första upplaga, som i dagens standard 

knappt hade omnämnts som en tidning. Då bestod tidningen endast av fyra sidor, varav två 

var annonser, väderprognos och några spalter med notisrubriker. Svenska Dagbladet hade 

som mål redan från början att bli en rikstidning som inte bara fokuserade på Stockholm.  

Tidningen gav mycket utrymme för kulturellt material och debatt, vilket ingen annan 

dagstidning under den tiden kunde konkurrera med. 1897 lanserades idén om ”ett nytt stort 

intelligentblad som skulle bli ett organ för de bildade klasserna samt för vetenskap och konst” 

av Verner von Heidenstam som kom att styra tidningen i åren därefter (Ångström, 2009). 

Svenska Dagbladet utger sig för att vara en tidning som ger plats åt den fria debatten och är 

helt oberoende av politiska, religiösa och kommersiella verksamheter. Ledarsidan är 

partipolitisk oberoende och benämner sig själva som obunden moderat. Ledarsidans skrivs 

och redigeras med liberala och konservativa värderingar (Svenska Dagbladet, 2003). 

Enligt en Sifo-undersökning som genomfördes mellan den 1 maj och den 31 augusti 2016 

hade Svenska Dagbladet 792 000 läsare inkluderat den tryckta upplagan, e-tidningen och 

hemsidan under vardagarna. Det gör Svenska Dagbladet till den näst största dagstidningen i 

Sverige med Göteborgs-Posten som största konkurrent på tredje plats med 550 00 läsare 
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(Kantar tns-sifo, 2016a). Av Svenska Dagbladets 792 000 läsare läser 319 000 den tryckta 

upplagan eller e-tidningen och av dessa läsare är 79,3% över 34 år gamla (Kantar tns-sifo.se, 

2016b).   

1.1.4. Polisen i Sverige  

Polismyndigheten i Sverige är en enrådsmyndighet, vilket innebär att endast en chef bär 

ansvaret för hela myndigheten. Totalt består myndigheten av ca 28 500 medarbetare. 

Nuvarande rikspolischefen, Jan Eliasson, tillsattes den 1 januari 2015. Det är regeringen som 

utser rikspolischefen. Till sin hjälp har rikspolischefen insynsrådet som stöttar och 

rekommenderar i frågor och fall, men de har ingen befogenhet att fatta några beslut. Även 

ledamöterna i insynsrådet utses av regeringen (Polisen, 2016c). Myndigheten är indelad i sju 

stycken regionala områden: Nord, Mitt, Bergslagen, Stockholm, Väst, Öst och Syd. Varje 

geografiskt område har en regionspolischef och ett polisråd, där regionspolischefen är 

ordförande. Regionen har helhetsansvar för allt polisarbete inom sitt geografiska område och 

varje region är indelad i olika polisområden; det finns totalt 27 stycken i landet. Polisområdet 

arbetar med utredningsverksamhet och uppföljning, samt utvärderingar. De ansvarar för 

planering och prioritering av verksamheten, samt bär ett resultatansvar (Polisen, 2016b). 

Därefter är varje polisområde indelat i olika lokala områden. Lokalområdena är basen för 

polisverksamheten eftersom att det är här de snabba besluten tas och det vardagliga arbetet 

sker. Uppgifter kan vara exempelvis akuta utryckningar, trafikkontroller och 

trygghetsskapande. Mer än hälften av polisverksamheten sker på lokal nivå nära invånarna. 

Det finns totalt 95 stycken lokala områden i Sverige (Polisen, 2016b).   

1.1.5.  Polisens omorganisation  

Den 1 januari 2015 påbörjades polismyndighetens nya omorganisering efter ett beslut som 

togs i december 2012. Syftet var att bilda en sammanhållen myndighet för att styrka den 

nationella och lokala polismyndighetens arbetsuppgifter genom en tydligare och enhetligare 

styrning av hela polisen. Då omorganisationen påverkar fler än 28 000 medarbetare, gör det 

ombildningen till den största i svensk myndighetshistoria. Den främsta anledningen till 

omorganisationen är att skapa förutsättningar för en mer kostnadseffektiv organisation, och 

att förstärka kärnverksamheten genom att använda de resurser som frigörs inom den 

gemensamma verksamheten samt en högre kvalité i polisens arbete (Polisen, 2016b). 

Uppföljningar och utvärderingar av händelseförloppet är väsentliga i samband med 

omorganisationen. Statskontoret fick i uppdrag att utvärdera omorganisationens 

genomförande och rapporten innehållande den första delen av deras resultat visar tydligt hur 

utvecklingen tagit form (Statskontoret, 2016).  
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Processen att omorganisera polismyndigheten kan delas in tre faser där varje fas utgör 

ungefär två år vardera. Den första fasen trädde i kraft i juli 2010 när regeringen tillsatte en 

polisorganisationskommitté vars uppgift var att utforma utgångspunkterna till en förbättrad, 

ny organisation. Nya utgångspunkter skapades mellan åren 2010–2012 med hjälp av de 

förslag och slutsatser som kommittén presenterat för regeringen. I den andra fasen, under 

åren 2013–2014 omvandlades förslagen och slutsatserna till beslut om hur den nya 

polisverksamheten skulle arbeta. Praktiska förberedelser gjordes för att vara redo när den 

nya myndigheten trädde i kraft 1 januari 2015. Den tredje fasen startade 1 januari 2015 och 

beräknas pågå 2016 ut. Under denna tidsperiod ska genomförandet av omorganiseringen ske 

och besluten som riksdagen och regeringen tog ska uppfyllas (Statskontoret, 2016).  

Statskontoret fick i april 2014 i uppdrag av regeringen att utvärdera hur processen inom 

polisens ombildning fungerat än så länge. Utifrån Statskontorets rapport som publicerades 

under ett skede i polisens omorganisation framkom flera slutsatser. Först och främst har 

polismyndigheten bestämt att genomförande av omorganisation ska vara avslutat den 31 

december 2016; med detta i åtanke är därför inte förändringarna av verksamheten 

färdigställda ännu, vilket självklart bidrar till rapportens slutsatser. Några av de slutsatserna 

som Statskontoret kommit fram till är att omorganiseringen i flera avseenden har varit mer 

komplex än vad som förutsågs i förväg, att ombildningen har fördröjt på grund av 

oförutsedda händelser och den nationella nivån hittills har prioriteras över den lokala 

anpassningen. Statskontoret bedömer att under 2015 var allmänhetens förtroende 

fortfarande högt, men att resultaten av utredningsverksamheten var fortsatt svag 

(Statskontoret, 2016).  

Flera slutsatser bevisar och identifierar problem som polisen stött på under ombildningen av 

organisationen. Statskontoret rekommenderar att i framtiden bör polismyndigheten stärka 

arbetet i lokalpolisområdena, samt att polisens stödverksamhet borde anpassa sig efter 

kärnverksamhetens behov och effektivisera sin verksamhet, för att målen med reformen ska 

kunna nås. Myndigheten bör i framtiden fokusera mer på medarbetarskap genom att 

utveckla och implementera styrmodellen (Statskontoret, 2016).   

1.1.6. Förtroendet för polisen 

Det som formar medborgarnas förtroende för polisen är två olika faktorer: de synsätt och 

åsikter som medborgaren har, ofta kopplat till deras ideologiska position, samt konstellation 

av rådande händelser i samhället och den allmänna opinion som skildras av polisen i media 

(Sandstig, 2007). De konsekvenser som kan bli en följd av ett försvagat förtroende för 

polismyndigheten är att det bildas ett hot mot demokratin (Palm & Falkheimer, 2005). Det 

minskade förtroendet för polisen kan ge sig till utryck genom att medborgarna upplever en så 



9 
 

kallad dysfunktion, vilket innebär att de anser att samhällets institutioner inte fungerar som 

de ska (Sandstig, 2007).  

För vår studie är det väsentligt att undersöka förtroendet för polisen då medierna kan ha stor 

makt i att påverka och eventuellt förändra det förtroendet, med hjälp av valt publicerat 

material. Den svenska polismyndigheten verkar enskilt i dag som den enda myndighet som 

lagligt får bruka våld i syfte att med att öka tryggheten för den svenska befolkningen. Den 

grundläggande anledningen till varför förtroendet för polisen bör vara högt är för att 

medborgarnas trygghetskänsla är beroende av polisens möjlighet att utföra sitt arbete 

(Polisen, 2016a).  

Den senaste publicerade undersökningen av Samhälle Opinion Medier- institutet (SOM) om 

svenskarnas förtroende för samhällsinstitutioner visar att polisens förtroende fortfarande 

ligger på det så kallade balansmåttet med 50+, vilket innebär att de svenska medborgarna 

som har ett stort förtroende för polisen är fler än de som har ett litet förtroende för polisen. 

Det är endast sjukvården och högskolor/universitet som har ett högre förtroende än polisen 

som verkande samhällsinstitutioner (Weibull, 2016). Sedan 2013 har förtroende ökat från 

knappa 35 på balansmåttet till 50+. Undersökningen visar även att 45 % av de svarande har 

fått ett minskat förtroende för polisen, men att de fortfarande har ett visst förtroende kvar 

(Weibull, 2016). Det bör poängteras att förtroendet för polismyndigheten varierar över tid 

vilket kan bero på samhälleliga förändringar, men att allmänheten i stort fortfarande har ett 

relativt högt förtroende (Polisen, 2016a).   
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2. Syfte och frågeställningar 

I det här kapitlet kommer vi presentera syftet och frågeställningarna. Dessa delar ligger till 

grunden för studien och besvaras i analys- och diskussionskapitlen.   

2.1. Syfte  

Syftet är att få utökad kunskap inom polisens omorganisation då studien, i sin helhet, 

förväntas att bidra med en större förståelse för hur medierna väljer att framställa den 

svenska polismyndighetens omorganisation. Detta genom att undersöka dagspressens 

medierapportering av den svenska polisens omorganisering under september månad 2016.  

Vi vill belysa att syftet inte är att jämföra tidningarna och inte heller se hur mottagarna 

påverkas av materialet, utan genom att analysera nyhetsartiklar från Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet vill vi förstå hur rapporteringen kring polisens omorganisation framställs. 

Det är viktigt ur en samhällskontext att analysera hur medierna väljer att återskapa en 

myndighets utveckling eftersom medierna har en påverkan på samhällets medborgare. 

2.2. Problemformulering 

Polisen är en väsentligt och viktigt samhällsinstitution i det svenska samhället. Förtroendet 

för polisen, som tidigare diskuteras, är både relevant och viktigt att upprätthålla. Vår 

uppfattning av omorganiseringen innan studien påbörjades var att den blivit kritiserad och 

ifrågasatt i medierna, därav anser vi att de är intressant och viktigt att analysera hur 

tidningarna rapporterar om situationen. Det problem vi ser med att medierna möjligen 

gestaltar polismyndigheten på ett visst sätt kan ge konsekvenser för inte minst myndigheten i 

sig, men även Sveriges medborgare och det svenska samhället. Därför ser vi det som ett 

angeläget och betydelsefullt ämne att studera. 

2.3. Frågeställningar 

 Hur framställer de valda artiklarna från Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 

polisens omorganisation?  

 Vilka aktörer får komma till tals i de utvalda artiklarna?   
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3. Tidigare forskning 

Med hjälp av tidigare forskning kartläggs de utvalda tidningarnas innehåll och fokus på hur 

de förhåller sig till polismyndigheten i samband med omorganisationen. Mycket forskning 

har gjorts gällande mediernas framställning av poliserna. En stor del av tidigare forskning 

har fokuserat på de svenska dags- och kvällstidningarnas framställning av polisen, och 

analyserna har oftast skett i samband till diskursanalys eller innehållsanalys. Även polisens 

externa Facebook har varit aktuell i många studier, likaså deras interna och externa 

kommunikation har granskats. Majoriteten av de forskningsartiklar som vi har tagit del av 

har specificerat sig på exempelvis unika händelser, förändringar i samhället kopplat till 

polisen eller skjutningar av poliser. Mestadelen av samtliga forskningsartiklar har 

specificerat sig på unika händelser, förändringar i samhället kopplat till polisen eller den 

generella bilden av polisen. Det kan därför konstateras att det finns en övergripande 

forskning om polismyndigheten i diverse sammanhang. 

Däremot saknas det forskning om mediernas rapportering om polisens omorganisering från 

2016. Syftet med studien blir således att fylla den kunskapsluckan om mediernas 

framställning av polisens omorganisering.  

3.1. Polisen är tryggheten i samhället  

En väsentlig vetenskaplig forskningsrapport skriven av Göran Palm och Per Bjellert (2012) 

har bidragit med kunskap och förståelse för uppsatsämnet. I Palm och Bjellerts En trygg 

polis i ett otryggt samhälle- nyhetsmediernas bild av polisen och polisarbetet (2012) finns 

medierapporteringens bild av den svenska poliskåren och hur framställningen av polisen som 

en trygghet i samhället. Palm och Bjellerts (2012) rapport visar hur rapporteringen kring 

polisens effektivitet, samt ineffektivitet främst är undantagsjournalistik snarare än 

vardagsjournalistik. Samhället presenteras som otryggt och bär ansvaret för polisens 

misslyckande och motgångar. Polisen blir istället gestaltade som tryggheten i samhället. 

Vidare beskriver Palm och Bjellert (2012) journalistiken och polisens samarbete som varken 

ett konspiratorisk eller medveten val, utan snarare som en välfungerande och ömsesidig 

samverkan för samhällets bästa. Resultatet av studien mynnar ut i att mediernas kritiska 

publicering av polisen är frånvarande och att journalisterna håller en saklig ton i samband 

med rapporteringen av polisen. 

Rapporten är en väsentlig del för vår studie. Vi är medvetna om att Palm och Bjellerts rapport 

är skriven år 2012 och att många samhällsförändringar i Sverige där polisen har haft stora 

ansvarstagande och centrala roller har inträffat efter 2012. Det innebär att nya och fler 

artiklar, inom samma ram som deras rapport, har tillkommit. Det är också ett av underlagen 
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för att vår forskning utförs– att granska den senaste medierapporteringen av polisen i 

samband av omorganisationen av myndigheten. I diskussionsdelen av vår studie kommer vi 

diskutera huruvida Palm och Bjellerts (2012) rapport kan jämföras med vår, för att se om de 

senaste fyra åren har ändrat mediernas rapportering och framställning av polisen i Sverige. 

3.2. Den generella bilden av polisen 

Ytterligare forskning som är relevant för vår studie är Hjältar, blåljus och säkerhet - 

konstruktionen av polisen i nyhetsmedierna skriven av Göran Palm och Renée Skog Ersson 

(2008). Rapporten av Palm och Skogersson visar att många av de nyhetsartiklar som handlar 

om polisen i media är så kallade ”raka” nyhetsberättelser, det vill säga berättelser utan 

värderingar eller vinklingar. Mer än hälften av nyhetstexterna som författarna har valt att 

granska är neutrala i sina beskrivningar, medan mindre är en femtedel är negativt vinklade 

nyhetsreportage om polisen. Studien visar dessutom att mindre än var sjätte nyhetsartikel är 

framställda med positiva värderingar. Rapporten visar att de negativa nyheterna oftast 

handlar om en dåligt fungerande organisation eller enskilda poliser som gjort sig skyldiga till 

brott. Den generella bilden av polisen i nyhetsrapporteringen är alltså inte negativ, utan 

snarare rapporteras att polisen sköter sitt jobb. Avslutningsvis sammanfattar Palm och 

Skogersson att journalistiken kritiskt granskar polisen, men att utsträckningen är betydligt 

mindre än vad som var förväntat när rapporten påbörjades. De menar att trots en kritisk 

granskning av polisen i medierna förändras oftast inte det generella förtroendet för polisen. 

Med detta i åtanke vill vi granska hur den omtalade omorganisationen av polisen i dag 

gestaltas i medierna, och sedan diskutera huruvida detta kan påverka mediernas publik.  

Men även här måste vi betona året som studien är publicerad ses som en nackdel, då 

händelser i Sverige efter 2008 kan ha haft en betydelse för framställningen av polisen och 

kan således förändrat konstruktionerna av dem i media. Därför vill vi också poängtera ut att 

resultatet i även denna studie kommer att jämföras mot vårt resultat för att se om någon 

skillnad kan hittas.  

3.3. Ombildningen i Försäkringskassan 

Det är intressant för vår studie att se hur medierna har rapporterat kring ombildning i en 

annan myndighet. I diskussionsdelen kommer vi diskutera hur våra resultat skiljer sig från 

eller ställer sig lika till medierapportering vid omorganiseringen i Försäkringskassan och vad 

det kan bero på.   

Christina Halling och Björn Johnson (2014) har gjort en kvantitativ medieanalys om 

medierapportering om Försäkringskassan mellan åren 2003 och 2012. Överlag har 

rapporteringen varit jämn under åren, med undantag mellan åren 2005 och 2007 när 
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rapporteringen ökade på grund av omorganisering i myndigheten och effekterna av denna, 

samt nya regelverk. Studien har analyserat artiklarna med dagordningsteorin och 

gestaltningsteorin som utgångspunkt. I rapporten har de analyserat 1 727 tidningsartiklar 

från sex olika tidningar, samt 174 radioinslag. 

Rapporteringen fokuserar främst på sjukpenningen, som ungefär hälften av mediematerialet 

handlar om. Mycket av materialet fokuserar även på Försäkringskassan som organisation, 

där några avgörande teman är försäkringskassans förmåga att slutföra sina uppdrag 

generellt och försäkringskassans relationer med andra aktörer. Tre av fyra av artiklarna har 

kodats med variabeln kritik. Medierapporteringen fokuserar mer eller mindre uteslutande på 

de delar inom verksamheten som fungerar dåligt. Tonen i majoriteten av artiklarna är negativ 

(Försäkringskassan, 2014). 

Som mediekonsument är det svårt att få en helhetsbild av Försäkringskassan eftersom att 

rapporteringen är fragmentarisk och ibland saknar bakgrundsinformation, vilket resulterar i 

att myndigheten framställs som bristande. Rapportens resultat visar att mediernas 

rapportering spelar en stor roll för allmänhetens uppfattning om Försäkringskassan. 

Undersökningar visar att människor som inte har haft personlig kontakt med 

Försäkringskassan påverkades mer av mediernas framställning än de människor som har 

varit i kontakt med myndigheten (Försäkringskassan, 2014). 

3.4 Vårt bidrag 

Det finns ingen forskning som studerar medierapporteringen om den nuvarande polisens 

omorganisation utan det är en forskningslucka som önskas fylla. Genom att se på tidigare 

studiers resultat om hur polisen har skildrats i medier, samt rapporteringar om en annan 

omorganisation, kommer vi kunna diskutera resultatet av vår studies resultat. Palm och 

Bjellert (2012) menar att journalisterna inte framställer polismyndigheten kritiskt i 

medierna, utan att de håller en saklig ton. Palm och Skogersson (2008) visar i sina resultat 

att majoriteten av nyhetsartiklarna beskriver poliserna neutralt, utan vinklingar eller 

värderingar. Både positiva och negativa medieskildringar förekommer, ungefär lika ofta, 

nämligen i var sjätte artikel. De negativa artiklarna handlar oftast om att organisationen 

fungerar dåligt. Studien om Försäkringskassans omorganisation visar att 

medierapporteringen mer eller mindre fokuserar på delarna inom verksamheten som 

fungerar dåligt (Försäkringskassan, 2014).  

 

Syftet med denna studie blir således att fylla den kunskapslucka genom att bidra med en 

förståelse för hur den svenska dagspressen framställer polisens omorganisation. Mer 

specifikt blir bidraget att ta fram diskurser ur dagspressen från september månad 2016 och 
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med dessa påvisa på vilket sätt som medierna gestaltar polisens omorganisation och 

dessutom kartlägga vilka aktörer som får komma till tals. Anledningen till varför vi ser det 

som ett viktigt skäl till att granska vilka aktörer och på vilket sätt de framställs, är på grund 

av den makten som en aktörsposition möjligen kan ha.  

Då ämnet är väldigt aktuellt finns det ingen tidigare studie i ämnet, och således bidrar vi med 

ny kunskap. Den diskussion som senare kommer att föras, öppnar upp för flertal 

spekulationer och intressanta vinklingar, av hur en stor samhällsinstitution framställs samt 

vilka konsekvenser på samhället detta kan få. En diskussion som uppmuntrar till en mer 

djupgående vidare forskning av ämnet.  
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4. Teori 

Nedan redovisas studiens vårt val av teori. Teorin om medielogiken bidrar till vårt 

teoretiska ramverk, där journalistikens berättarteknik ligger till grund för hur material 

framställs i medierna samt i vilket medium som materialet publiceras i. Vi utgår även från 

gestaltningsteorin som grundar sig i hur nyheter gestaltas i medierna och därav formar 

publikens uppfattning om verkligheten. Slutligen använder vi oss av teorin om 

nyhetsvärdering som hjälper oss att förstå hur medierna prioriterar vid publicering av 

nyheter.  

4.1. Medielogik 

Teorin om medielogik innebär att formatet för hur en medierapportering formuleras är det 

centrala, vilket innebär att innehållet av en rapportering i media kan se olika ut beroende på 

vilket format det publiceras i. Medielogiken menar att det finns regler och normer för hur ett 

visst material bör publiceras i ett visst medium (Strömbäck, 1998).  

Begreppet medielogik kommer ursprungligen från de två sociologerna Altheide och Snow 

(Strömbäck, 1998). De menar att medielogikens kraft verkar på flera plan; det är beroende på 

formatet som innehållet gestaltas i som formar medieinnehållet. I rapporten Medielogik och 

medialiserad politik (1998) skriver Jesper Strömbäck om begreppet utifrån mediernas olika 

format och att samtliga format har sina begränsningar och möjligheter. Exempelvis att rörlig 

bild och skriven text påverkar innehållet på olika sätt, oavsett om det innehållet som ska nå 

ut till mottagaren är detsamma. Medielogiken är teorin om mediernas olika sätt att arbeta på 

och styr innehållet för vad som blir en nyhet (Nord & Strömbäck, 2004). 

Strömbäck (1998) spekulerar kring en väsentlig skillnad mellan rörlig bild och skriven text 

kring hur mottagaren bearbetar budskapet. Rörlig bild är oftast ett medel som fastnar 

omedvetet hos människan, samtidigt som människan hela tiden rensar ut och selekterar all 

den rörliga bild den ser; för om vi var medvetna om allt vi såg, hade vi varit illa tvungna att 

blunda stora delar av vår vakna tid. Texten kräver däremot en aktivitet av mottagaren då 

bearbetningen av all information sker kontinuerligt, i högre grad än vad mottagarens aktiva 

bearbetning skrev i förhållande till rörlig bild. Dessutom finns det utrymme för eget tempo, 

upprepningar eller pauser för mottagaren vid text, vilket inte är möjligt vid exempelvis TV-

inslag. Detta påverkar mottagarens upptagningsförmåga då bearbetning av texten blir möjlig 

och således kan långtidsminnet aktiveras. Däremot är det värt att nämna den rörliga bildens 

flerdimensionella kraft genom att utnyttja flera sinnen samtidigt; bild, text och ljud. Därför 

menar flera forskare att TV är oftast ett format som passar sig bättre för underhållning och 
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text lämpar sig för fakta (Strömbäck, 1998). Detta gör det relevant i teorin om medielogiken; 

medierna anpassar sitt innehåll efter sina egna format.  

Medielogiken som teori menar att medierna använder sig av flera olika berättartekniker för 

att reducera fakta och fånga publikens uppmärksamhet genom exempelvis förenkling, 

tillspetsning, intensifiering, personifiering eller stereotypisering. Att journalisterna förenklar 

verkligenhet är en självklarhet eftersom att den är obegränsad och därav omöjligt att spegla 

fullständigt. Dock menar medielogiken att vissa journalister förenklar för mycket. Vissa 

förenklingar är absolut nödvändiga i journalistens arbete, medan andra är orimliga och 

oförsvarbara. Var denna gräns går kan vara svårt att avgöra (Strömbäck, 2009). 

En vanlig journalistisk berättarteknik som används flitigt i svenska nyheter är personifiering, 

där rapporteringen fokuserar på antingen verkliga personer istället för abstrakta situationer. 

De olika nivåerna på personifiering variera beroende på om det är nyhetsjournalistik eller 

politisk nyhetsjournalistik, och då är det viktigt att ha i åtanke att personifiering i medier är 

svårt att mäta. Det kan dock fastställas att kommersiella TV4 nyheterna använder sig av mer 

personifiering än vad public services Aktuellt och Rapport, samt kvällstidningarna mer än 

morgontidningarna (Strömbäck, 2009).   

4.2. Gestaltningsteorin 

Den dominerande definitionen av gestaltningsteorin, som Strömbäck (2009) skriver, är att 

gestaltningar ska ge uttryck för specifika sätt att organisera information, medvetet som 

omedvetet, genom ordval, selektion av fakta, perspektiv, betoningar och källor. Mediernas 

nyhetsbild är endast en viss aspekt av verkligheten, och har inte möjlighet till att visa hela 

aspekten som nyheten handlar om. Det vill säga att teorin menar att medierna rekonstruerar 

och gestaltar verkligheten och inte beskriver den som den är (Strömbäck, 2009). Dessutom 

att verkligheten är obegränsad medan mediernas rapportering är begränsad, vilket präglar 

den information som ges ut till allmänheten och således formar uppfattningen av 

verkligheten. Däremot pekar Strömbäck (2009) på att det finns begränsat med forskning om 

vad det är som påverkar mediernas gestaltningar, men menar att det kan vara redaktionella 

rutiner, aktuell nyhetsvärdering och nyhetsideologi som avgör. 

Ytterligare en avgörande faktor för mediernas rapportering är journalistikens 

gestaltningsmakt, som innebär att gestaltningen i media har konkreta konceptuella eller 

språkliga karakteristiska vinklingar som påverkar framställningen av innehållet. Här gör 

Strömbäck (2009) skillnad på händelseorienterad och tematiska gestaltningar, där det 

förstnämnda innebär att rapporteringen fokuserar på enstaka händelser eller enskilda 

personer för att illustrera ett generellt problem. Tematiska gestaltningar fokuserar istället på 

bakgrunder eller generella sammanhang. Strömbäck (2009) hänvisar till studier som visar på 
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hur nyheter som gestaltar verkligheten får en betydelse för hur publiken uppfattar händelsen. 

För de händelseorienterad gestaltningar har publiken tendens att lägga skulden på att 

problemet finns. Gestaltningen vinklas så att problemet borde lösas på en individnivå istället 

för en samhällsnivå. Det resulterar i sin tur i att politikerna inte ställs till svars eftersom att 

skulden ligger hos de enskilda och publiken känner inget behov av att få en förklaring från 

makthavarna. Den tematiska gestaltningen tenderar däremot att publiken skuldbelägger 

händelsen eller problemet som framställs i media på en samhällsnivå.  

I dag är det endast en liten procentandel av befolkningen som har en direktkontakt med olika 

beslutsfattare och politiker. Det är genom medierna som vi bildar oss en uppfattning om 

dessa personer och detta gäller alla kategorier av nyheter som vi tar del av. Det är när vi tar 

del av den bild som vi möter i medierna som vissa hävdar att allmänhetens bild av politiken 

är en “medierad verklighet”. Strömbäck (2009) beskriver den medierade verkligheten som 

den effekt av vad mottagaren bildar för uppfattning av mediernas framställning. Detta kan 

resultera i att gestaltningsteorin framvisar resultat av att mediernas gestaltning av 

verkligheten kan ha en påverkan på demokratins förmåga att fungera (Strömbäck, 2009). 

Gestaltningsteorin ger uttryck för den gestaltning som implicit ligger i alla typer av 

frågeställningar, det vill säga “som man frågar får man svar”. Det är antydan för det resultat 

som media väljer att gestalta, nämligen hur de väljer att framställa eller vinkla en nyhet. 

(Strömbäck, 2009).  

4.3. Nyhetsvärdering  

Teorin om nyhetsvärdering är den bedömning som avgör vilka nyheter som ska publiceras i 

exempelvis television eller tidning. Nyhetsvärdering svarar på frågan om varför vissa 

händelser blir nyheter medan andra inte blir det. Det begränsade utrymme som finns i 

mediernas forum innebär att ansvariga publicister, som ibland benämns gatekeepers, på 

svenska ofta kallats grindvakter, måste välja bland de nyheter som finns tillgängliga under 

just den dagen. Publicisterna har även ansvaret att bestämma utrymmets storlek och var i 

exempelvis tidningen eller när i programmet som nyheten ska publiceras 

(Nationalencyklopedin, 2015). 

Forskare är oense om vilka exakta kriterier som krävs för att en nyhet ska publiceras, men 

vad de är eniga om är de tre grunddimensionerna för att en nyhet ska bli en nyhet. Det första 

kriteriet är att nyheten på något sätt avviker från det normala. Det andra kriteriet är att 

nyheten berör socialt betydelsefulla händelser och det tredje kriteriet är att nyheten 

tidsmässigt berör en ny händelse som är nära geografiskt eller kulturellt (Johansson, 2004).  
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Det finns ett flertal andra faktorer med i beräkningen om vad som påverkar den värdering 

som läggs i nyheterna. Någon eller några av de olika kriterierna måste uppfyllas av nyheten 

för att den ska få plats i medierna. Exempel på några av de kriterier som mer eller mindre 

krävs för att det ska bli en nyhet är som tidigare nämnt närhetsprincipen, vilket innebär att 

händelsen sker geografiskt, tidsmässigt eller kulturellt nära. Det innebär att ju närmare 

händelsen sker, desto större är chansen att det blir en nyhet. Om det finns kulturella likheter, 

exempelvis i ett land som ligger nära kulturellt det land som publicerar nyheten, är chansen 

att intresset är större. En avvikande händelse, alltså att en händelse är av dramatisk karaktär 

som anses vara ovanlig eller oväntad får ofta ett högt nyhetsvärde. Dessutom är negativa 

händelser och händelser som involverar många människor av högt nyhetsvärde (Johansson, 

2004). Om den negativa händelsen är i samband med en konflikt är det till fördel för 

publicisterna att det finns två tydliga motstridiga sidor. När en händelse går att följa i något 

slags förlopp eller innefattar berömda personer eller personer med ett inflytande på 

samhället, finns det också en stor chans att det blir en nyhet. Politiska och ekonomiska 

ämnen tenderar att ha ett högt nyhetsvärde (Nyhetsvärdering, 2015). Slutligen kan en 

händelse bli en relevant nyhet om nyhetsproducenten är ensam om nyheten och blir således 

det enda mediet att lämnat ut informationen (Svenska medierådet, 2015).  

När man talar om nyhetsvärdering finns det två typer av föreställningar som bedömer vad 

publiken vill ha. Det första är det normativa kriteriet, som är ett kriterium för vad publiken 

bör få för typ av nyheter. Den styr också föreställningen om vad publiken inte bör veta något 

om. Den andra är kommersiella kriterier, som innebär att publiken får vad den vill ha, med 

andra ord det som säljer bäst på marknaden (Svenska medierådet, 2015). Det går att skilja på 

nyhetsvärderingar från exempelvis en lokaltidning till en rikstäckande tidning. Den lokala 

tidningen väljer oftast nyheter utifrån närhetsprincipen, som anses relevanta för lokalborna. 

Den rikstäckande tidningen bör ha en mer övergripande nyhetsvärdering eftersom den når 

fler läsare. I forskning kring teorin framkommer det att det enkelt går att förklara hur 

nyheterna ser ut och deras egenskaper, men däremot ligger det en problematik i att förklara 

varför nyheterna ser ut som de gör (Johansson, 2004).  
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5. Metod 

Nedan redovisas valet av metod som lämpar sig bäst för studiens syfte. Det är genom 

metoden och analysverktygen vi kan härleda analysen av nyhetsartiklarna som vi valt ut.  

Metodvalet kritisk diskursanalys (CDA) utgår från en samhälls- och maktkritisk ingång. 

Utvecklaren av metoden, Norman Fairclough, menar att språkets roll i det som vi skriver och 

hur vi talar, påverkar andra sociala praktiker i samhället. Fairclough menar att diskurser 

påverkar hur vi förstår samhället, då diskurser påverkar hur vi uppfattar verkligheten. 

Utgångspunkten för vad en diskurs är, är att språket konstruerar verkligheten. Diskurser vill 

undersöka sociala fenomen och få möjlighet att teoretisera dessa (Winter Jørgensen & 

Philips, 2000). Diskurser påverkar individen samt relationer mellan grupper av människor 

(Ahrne & Svensson, 2016). Kritisk diskursanalys kan definieras som en diskurs med endast 

språkliga praktiker. Ahrne & Svensson (2016) nämner i boken Handbok i kvalitativa 

metoder om den kritiska diskursanalysens tre nivåer. Den första nivån är “textens nivå” där 

analysering av ordval och olika grammatiska egenskaper är väsentlig. Exempelvis syntax, 

kommunalisering och explicit är begrepp som ska granskas under textens nivå. Analysteorins 

andra nivå är den så kallade “diskursnivån” där studerandet av text och diskurs påverkar 

varandra, hur textförfattaren bygger på redan existerande diskurser och genre för att skapa 

en text (Winther Jorgensen & Philips, 2000). Slutligen är analysteorins sista nivå “sociala 

praktikens nivå”, som sätter diskursen i ett socialt sammanhang, det vill säga i en större 

samhällskontext (Ahrne & Svensson, 2016).  

Det som CDA förklarar är att språk inte bara är ett neutralt verktyg för att kommunicera med 

sina medmänniskor utan också en social konstruktion. CDA anses inte bara reflektera över 

denna konstruktion, utan också hjälper den att skapa och återskapa denna konstruktion. 

Språket reflekterar människors sociala beteende och synen på hur världen fungerar, vad som 

är naturligt och vad som är common sense. När CDA används som metodval blir personen 

ifråga som använder den delaktig i diskursen eftersom den personens identitet och synsätt är 

betydande för tolkningen (Hansen & Machin, 2013).  

5.1. Motivering av metodval 

Det relevanta med kritisk diskursanalys är granskningen av metodens makt- och 

samhällskritiska ingång. Målet med CDA är att undersöka hur sociala olikheter såsom 

dominans, diskriminering och makt uttrycks, konstrueras eller legitimeras med användning 

av språk (Hansen & Machin, 2013). Vi vill genom studien analysera diskurserna i 

rapporteringen som innehar aktörspositioner gentemot och i samband med polisen. CDA kan 

hjälpa oss att förstå och granska hur polisens omorganisation framställs i media och med 
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hjälp av begrepp förklara och tydliggöra teman som visar på hur den generella bilden av 

omorganisationen gestaltas i media. Genom Faircloughs tredimensionella modell kan vi 

utifrån de tre nivåerna förstå texterna på en fördjupad nivå, diskursens nivå samt sätta det i 

en samhällskontext för att förstå på en samhällsnivå (Ahrne & Svensson, 2016).  

5.2. Analysverktyg 

Målet med CDA är att förstå en sociokulturell eller institutionell mening bakom texten 

(Carvalho, 2008). För att kunna utföra analysen utformade vi ett ramverk där olika aspekter 

togs i åtanke. För att på bästa sätt kunna analysera olika fragment av texterna applicerade vi 

de verktyg som tillhörde ramverket. Nedan förklaras de analysverktyg som ligger till grund 

för analysen.  

5.2.1. Aktörer 

En aktör är en intressent inom samhällsvetenskap som handlar eller agerar, denne kan 

skildras som en individ, institution, myndighet, organisation, representant. Det är viktigt att 

ha i åtanke att sättet som aktörerna framställs på kan påverka innebörden av en hel text. 

Vilka aktörers perspektiv är dominanta? Vilka aktörer får komma till tals? Journalister 

återspeglar verkligheten, men upplever inte alla händelser på egen hand. Därför är det 

nödvändigt för dem att indirekt eller direkt återberätta om andra människors upplevelser, 

känslor eller åsikter. Aktörer kan vara både sociala representanter som själva deltar i en 

händelse eller karaktärer som återberättas av skribenten. Aktörerna kan skildras på både ett 

subjektivt och objektivt sätt, alltså om de gör någonting i texten: exempelvis uttalar sig, 

alternativt om de endast blir omskrivna (Carvalho, 2008). Exempel på subjektspositioner 

som kan identifieras utifrån det empiriska materialet är polis i fält, politiker, privatpersoner, 

människor i chefspositioner, domstolsväsendet, experter och journalister.  

5.2.2. Ordval och lexikalisering  

Syftet med att undersöka ordval är att ta resa på om de ord som används i artiklarna har 

inneboende värderingar. Mer specifikt har vi valt att undersöka ord som antingen är 

värdeladdade, vinklade, neutrala, negativa eller positiva. Valet av ord bildar uppfattningen på 

vilket sätt texten vill framställas och är således av intresse för studiens syfte. Genom att göra 

ett aktivt val av en synonym gentemot en annan kan texten få olika innebörd beroende på 

ordval.   

Att göra en lexikaliserande analys innebär att analysera valet av ord i texter, och hur de 

påverkar textens mening. Överlexikalisering innebär att överrepresentera någonting då ord 

läggs till för att poängtera ut fakta som egentligen inte är avgörande för betydelsen, till 

exempel “manlig sjuksköterska”. Överlexikalisering används ofta i övertalningssyfte. En 
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annan typ av lexikalisering är frånvarande lexikalisering, som menas att termer eller ord är 

medvetet bortvalda för att få en speciell innebörd (Machin & Mayr, 2012). 

5.2.3. Metaforer 

Metafor innebär att uttrycka sig bildligt, för att säga något som vanligtvis används i ett annat 

sammanhang. Metaforer har ofta medvetna övertalningssyften och involverar maktrelationer 

(Machin & Mayr, 2012). Ett exempel på en metafor kan vara “låt inte någon stå i din väg”. 

Meningen syftar inte till att en person fysiskt står i vägen för dig, utan att ingen person ska 

hindra dig från att lyckas.  

5.2.4. Implicera 

Implicera innebär att utrycka sig på ett sätt så att en betydelse framgår utan att ordagrant 

behöva skriva eller säga det. Ett exempel på att implicera i text är genom att berätta att Johan 

ska till Costa Rica över jul förstår vi att han inte kommer vara hemma i Landskrona på 

julafton. Underförstådda betydelser, implikationer, kan ha stor påverkan (Machin & Mayr, 

2012).  

5.3. Kritik av metodval 

Vad som både Ahrne & Svensson (2016) samt Winther Jorgensen & Philips (2000) framför är 

en tydlig kritik mot metodvalet kritisk diskursanalys. Då Fairclough pekar på en ömsesidig 

påverkan mellan diskurser och sociala praktiker, menar kritikerna till metoden att gränsen 

mellan var textens nivå slutar och diskursens nivå börjar, kan vara svårgripbar och abstrakt. 

Det samma gäller för gränsen mellan den diskursiva respektive den sociala praktikens nivå; 

även här överlappar gärna nivåerna varandra, och således kan det bli svårt att definiera 

skillnaderna.  

Carvalho (2008) nämner i sin studie att CDA kritiserats för att endast vara tolkningar och 

inte analys, men Fairclough menar att detta tolkningsarbete erbjuder ett resultat som mer 

liknar en förklaring än en subjektiv tolkning (Carvalho, 2008). Nedan i kapitel 5.6. 

Tillförlitlighet diskuterar vi vidare hur vi ställer oss mot denna kritik under studiens gång.  

Hansen och Machin (2013) nämner att personen som utför CDA kan komma att ha en 

inverkan på resultaten baserat på den individuella tolkningen. Därför är det oundvikligt att 

inte ifrågasätta ifall resultatet av denna studie kan ha sett annorlunda ut om andra individer 

skulle ha utfört analysen. Måhända att utformningen av analysen skulle sett annorlunda ut, 

men eftersom att resultatet visar en tydlig negativ framställning känner vi oss säkra på att 

dessa individers resultat skulle ha liknat vårt.  
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5.4.  Tillvägagångssätt  

Polisens omorganisering trädde i kraft i januari 2015 och vi vill analysera 

nyhetsrapporteringen under en period när tillräckligt lång tid har passerat för att polisen ska 

kunna anpassa sig till de nya strukturerna. Om analysen hade skett av material från en 

månad direkt efter omorganiseringen hade poliserna antagligen inte haft tiden att anpassa 

sig till de nya vanorna och således hade inga artiklar av relevans publicerats. Vi vill analysera 

en tidsperiod som är aktuell, därför valdes den senaste hela månaden som passerat när 

studien startade. När sökningen av material startade insåg vi att under hösten 2016 fanns det 

tillräckligt med artiklar rörande det aktuella ämnet publicerade under september månad. Att 

det fanns tillräckligt med underlag för att påbörja en studie i ämnet samt att det var den 

senaste avslutade månaden när studien startade, var anledningarna till varför den månaden 

valdes för artikelanalys.  

Orsaken till varför vi inte valt att analysera fler artiklar med större omfång är de 

begränsningar som finns under studies tidsramar. Då talar vi främst om tidsbegränsningen 

men också resursbegränsningen. Hade vi blivit tilldelad mer tid och fler resurser hade en mer 

omfattande studie med fler artiklar kunnat analyseras.  

Artiklarna vi valt att analysera publicerade i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet under 

september månad 2016. Anledningen till varför specifikt de två tidningar valdes till analysen 

är på grund av deras storlek; de är de två största dagstidningarna i Sverige. Storleken på 

tidningarna definieras av antalet läsare och relevansen i att välja en tidning med höga 

läsarsiffror är att den informationen de väljer att publicera påverkar den 

verklighetsuppfattning som läsarna bildar sig. Det innebär att fler läsaren når informationen 

och således påverkas av innehållet. Dessutom har de tillräckligt med artiklar publicerade 

angående det aktuella ämnet. I detta fall är det aktuella ämnet polisens omorganisation, som 

är objektet vi studerar, och inte polisen som en myndighet.  

Från början önskades att analysera den största dagstidningen, Dagens Nyheter, i 

kombination med den största kvällstidningen, Aftonbladet. Men under materialinsamlingen 

insåg vi att Aftonbladet främst publicerat debattartiklar i ämnet och då det inte är syftet med 

studien kunde följaktligen inte tidningens material inkluderas i studien.  

När vi sökte i Retriever databas (web.retriever-info.com) hittades samtliga artiklar som 

publicerats i pressen i samband med polisens omorganisation. Därefter sökte vi igenom 

respektive tidnings interna webbdatabas för att finna de artiklar som endast publicerats på 

tidningarnas hemsidor. Dessa artiklar laddades därför ner direkt från Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladets egna hemsidor. Under sökningarna i respektive tidnings webbdatabas 

hittade vi artikelserier som döpts till Polisens nya organisation i Svenska Dagbladet och 
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Polisens kris i Dagens Nyheter som rapporterade om polisens situation. I studien är det 

endast artiklar från september 2016 analyserades. Dagstidningarna publicerade artiklar som 

inföll både innan och efter september månad, men inget av det ytterligare materialet används 

i studien. Även artiklar utanför denna artikelserie som rapporterar om polisens 

omorganisation används, även om de flesta artiklarna ingår i dessa serier.  

Totalt hittades 19 artiklar från Dagens Nyheter och 12 artiklar från Svenska Dagbladet när 

sökorden “polis omorganisation” knappades in. Av samtliga artiklar valdes sex stycken 

artiklar ut från vardera tidning för att analyseras. Materialet valdes genom att aktivt välja 

bort de artiklar som var av för kort karaktär, alltså de artiklar som föll under genren notiser. 

Detta med anledning av att vi ansåg att notiserna inte hade tillräckligt med underlag för en 

djupgående analys. Dessutom valdes artiklar utan relevans för studiens syfte bort, då fokusen 

i artiklarna inte låg på polisens omorganisation. Dagens Nyheter hade fler artiklar med högre 

relevans, vilket innebär att artiklarna innehöll mer information angående omorganisationen, 

var vi tvungna att göra större begränsningar av deras artiklar. Vi valde därefter artiklar med 

varierande innehåll och tydliga aktörer. Vidare skannade vi av samtliga valda artiklar för en 

övergripande överblick, för att sedan identifiera teman som var återkommande i flera av 

artiklarna. Dessa teman blev sedan grunden för den nio teman som kom att forma analysens 

utgångspunkt. Vidare om detta i kapitel 6.2. Analysteman.  

Vi vill poängtera att denna studie inte jämför tidningarna Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet med eller mot varandra, och inte heller försöker studien finna liknande 

framställningar utifrån tidningarna, utan studien fokuserar på hur de två största 

dagstidningarna i Sverige väljer att återberättar utvecklingen av polisens omorganisering.  

5.5. Kritik av tillvägagångssätt  

När urval av material gjordes valde vi att begränsa artiklarna utifrån mängden av information 

som gällde omorganisationen samt när aktörer fick komma till tals. Trots att ett flertal av 

artiklarna kunde väljas bort på grund av dess korta karaktär eller irrelevans till området, var 

vi ändå tvungna att välja bort artiklar. Kritik kan framföras mot att det material som valts 

bara innehöll negativt innehåll. Vi är medvetna om att resultatet hade kunnat bli annorlunda 

om andra artiklar valts eller att andra teman hade kunnat identifieras, men utifrån den 

helhetssyn som vi fick av att läsa allt material är vi övertygade om att vinklingen av 

ombildningen föll åt samma håll som de artiklar vi har analyserat, eftersom att den negativa 

framställningen var genomgående redan vid en första överblick.  

Eftersom vi har analyserat 12 artiklar från tidsperioden september månad 2016 har ett urval 

och begränsning av materialet skett. Genom att avgränsa materialet finns det en chans att 

ytterligare information kan gå förlorad. Analysen kunde ha inkluderat artiklar från fler 
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månader, eller till och med från året 2015. Om vi hade valt artiklar från ett bredare 

tidsperspektiv hade inneburit att urvalet att välja artiklar från hade blivit mycket större, då 

ämnet har varit väl omskrivet i dagstidningarna de senaste åren. Anledningen till att endast 

september 2016 valdes var av den anledningen att vi önskade att vår studie skulle innehålla 

den senaste publiceringen om omorganisationen. En begränsning behövdes göras och vi 

ansåg att de senaste publicerade artiklarna var intressantast eftersom de var mest 

dagsaktuella. Om vi hade analyserat samma antal artiklar, men från olika tider av 

omorganisationens process kan resultaten blivit annorlunda eftersom en förändring, eller 

avsaknad av förändring, i medierapporteringen kan skett. Men en eventuell förändring i 

medierapporteringen är inte relevant i vår studie, utan den fokuserar på att vara på aktuell 

som möjligt. Artiklarna ska vara så aktuella som möjligt av den anledning att 

omorganisationen fortfarande är pågående i skrivande stund och att studiens syfte är att ta 

reda på hur medierapporteringen ser ut i dagsläget.  

Om fler antal artiklar hade analyserats kan det ha gett mer utrymme för ett större 

sammanhang eller att situationen kan har förklarats mer djupgående och mer övergripande. 

Konsekvenser av det begränsade materialet kan alltså vara att analysen förlorar en del av 

kontexten. Men eftersom att analysen är kvalitativ måste den begränsas för att kunna utföras 

på ett noggrant sätt. Vi valde därför att begränsa studien till en månad och därefter antalet 

artiklar som var nödvändiga för att inga nya resultat skulle uppvisas om ytterligare artiklar 

hade lagts till.  

5.6. Tillförlitlighet 

Det finns en del som skiljer tillförlitligheten i kvalitativa studier jämförelsevis med 

kvantitativa studier. I kvantitativa studier kan överförbarheten fastställas genom att statiskt 

räkna på sannolikheten. Överförbarhet innebär hur sannolikt det är att en annan forskare 

skulle få liknande resultat vid genomförandet av en snarlik studie. Kvalitativa studier kan 

inte fastställa överförbarheten på samma sätt som kvantitativa studier, utan får istället 

bedöma hur väl studiens teorier och metoder har fungerat igenom studiens utförande. 

Överförbarheten i kvalitativa studier kan vara svår att fastställa då de kvantitativa studierna 

är relativt subjektiva. Därför är det viktigt att diskutera hur väl resultaten kan vara giltiga i 

förnyade studier eller andra situationer (Hansen & Machin, 2013). 

Validiteten i en studie innebär hur väl studien har analyserat eller mätt det som studien utger 

sig för att analysera eller mäta (Hansen & Machin, 2013). För att kunna understryka en 

studies validitet är det viktigt att tydligt redogöra steg för steg hur den har gått till. Angående 

vår studie anser vi att dess tillförlitligheten är hög eftersom vi förklarar hur artiklarna valdes 

ut och därefter klarlägger analysens olika steg. De valda teorierna och metodvalet är 
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relevanta för studiens område och har fungerat väl vid genomförandet. Vi har till högsta 

möjliga grad ansträngt oss för att inte vara subjektiva vid granskningen av artiklarna. 

Eftersom att studien är kvalitativ går ej tillförlitligheten att mäta statiskt vilket innebär att 

läsaren själv får bedöma graden av dess tillförlitlighet.  
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6. Analys  

Analysen grundar sig på det empiriska material som är insamlat under studiens gång, som 

resulterade i 12 stycken nyhetsartiklar från Sveriges två största dagstidningar, Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet. Analysen har haft sin utgångspunkt i de nio identifierade 

teman som etablerades utifrån en översikt av artiklarna samt de fyra olika 

analysverktygen från metoden.  

 6.1. Teman  

I en övergripande genomgång av materialet kunde det skönjas tendenser till olika teman som 

förekom. De teman som kunde identifieras utformades efter händelser, åsikter och uttalande 

i relation till omorganisationen, aktörspositioner och aktörsuttalande i artiklarna, som vi 

ansåg vara relevanta och intressanta för analysresultatet och diskussionen. 

Användningen av teman grundas i att det underlättar tolkningen av det övergripande 

resultatet. Genom att kategorisera artiklarna förenklas analysens resultat om hur artiklarna 

skiljer sig åt eller liknar varandra.  

De nio teman som kunde identifieras när en övergripande genomgång av materialet gjorts 

var följande: Kritik av omorganisationen, vilket innebär att tidningarna rapporterar kritiskt 

om polismyndighetens ombildning. Aktörer går till attack eller anklagar andra aktörer, 

som används när minst en person i artikeln beskyller en eller flera andra personer som 

ansvariga för en negativ konsekvens eller använder sig av en påhoppad strategi mot andra 

aktörer eller organisationen. Sympati för poliserna, syftar på att journalisten har vinklat 

artikeln så att läsaren ska känna sympati för poliserna och deras situation. Försvar av 

poliserna, menar att journalisten försvarar polisens handlingar och deras resultat i artikeln. 

Ineffektivitet, syftar på att polisernas arbete och resultat beskrivs som otillräckliga. 

Förnekelse av kris, menar att någon av de avgörande aktörerna nekar till att 

polismyndigheten befinner sig i en krissituation som följd av ombildningen. Mediernas 

nedtryckning innebär att tidningarna förtrycker eller är nedlåtande mot ombildningen. 

Framtida agerande menar att artikeln rapporterar om planerade händelser eller att någon av 

aktörerna uttalar sig om framtida planer eller agerande. Granskning innebär att tidningarna 

på eget initiativ granskar ett händelseförlopp utan att förlita sig på andra tidningar som 

källor.  

6.2. Analys av teman 

De tre temana som visar sig främst under analysen av artiklarna är kritik av 

omorganiseringen, aktörer går till attack eller anklagar varandra samt framtida 
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agerande. Två av de nämnda temana är av en mer negativ karaktär medan den sistnämnda 

belyser hopp och framtidsförväntningar med en antydan av positiv inställning i artiklarna. 

Det innebär att fler artiklar har en mer negativ antydan än en positiv antydan och att polisens 

omorganisation framställs kritiskt som ett tema inom de två svenska dagstidningarna.  

6.2.1. Främst förekommande teman 

Samtliga analyserade artiklar hamnade under temat kritik av omorganisering. Kritiken av 

ombildningen framgår på olika sätt. Kritiken av omorganiseringen framgår främst via 

aktörernas uttalanden, men även genom journalisternas val att återberätta händelser. Det är 

viktigt att ha i åtanke att journalisterna väljer vilka aktörer som får utrymme i texterna. I 

vissa av texterna lämnas inget utrymme för försvar av den nya ombildningen, medan det i 

några artiklar ligger fokus på försvar av tidigare kritik. Nedan följer ett citat från Lena Nitz, 

polisförbundets ordförande, som legitimerar krisen, kritiserar omorganisationen och påpekar 

åtgärder:  

“Polisen är i kris. Nu vidtar man otillräckliga åtgärder fem i tolv. Det behövs 

mycket mer för att kunna garantera medborgarnas trygghet, bygga upp 

förtroendet för högsta ledningen i det hårt sargade poliskåren och göra 

polisyrket attraktivt igen”. (SvD3)   

Ett citat från Dagens Nyheter (DN6) påvisar kritiken som riktar sig mot ombildningen, som 

dessutom legitimeras av en aktör: 

“Det blir allt tydligare att fjolårets stora omorganisation inte inneburit ett 

effektivare polisarbete.” 

Av de artiklar som analyserades i studien hamnade majoriteten av dem under temat aktörer 

går till attack eller anklagar varandra. Temat innebär att olika aktörers röster blir synliga i 

artiklarna och anklagar eller attackerar andra aktörer. De mest omskrivna aktörerna, som är 

synliga i stora delar av materialet, är rikspolischef Dan Eliasson, ordförande för 

justitieutskottet och före detta justitieminister Beatrice Ask, inrikesminister Anders Ygeman 

samt polisförbundets ordförande Lena Nitz. Det förekommer ett flertal andra aktörer i 

artiklarna, bland annat genomförandekommittén – den kommitté som bildades för att 

genomföra ombildningen av organisationen. I kommittén är det framförallt polisens hr-

ansvariga Kajsa Möller som omnämns i artiklarna. Även andra titlar förekommer bland det 

analyserade materialet, såsom regionalt huvudskyddsombud, ordförande i polisförbundet i 

Stockholmsregionen, huvudskyddsombudet för polischefer och centerpartiets partiledare 

Annie Lööf. 
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Under temat aktörer går till attack eller anklagar varandra räknas även att aktörer inte vill 

ansvara för att krisen har uppstått och att de istället bortförklarar situationen genom att 

anklaga någon annan som ansvarig för problemet. Däremot är det gemensamt för alla 

artiklar som hamnar under temat att samtliga aktörer bekänner krisen som ett faktum och 

säger att den måste åtgärdas. Genomgående för alla artiklar syns det tydligt att det finns olika 

sidor att välja; antingen kritiseras människorna som tog beslutet att bilda en ny myndighet, 

eller så anklagas människorna som står bakom genomförandet för den nya myndigheten. 

Artiklar som uttrycker missnöje eller kritik mot omorganiseringen återkommer ofta även i 

samband med artiklar som innehåller temat aktörer går till attack eller anklagar varandra. 

I flera av artiklarna får aktörerna först framföra någon form av kritik mot organisationen och 

sedan får samma eller någon annan aktör förklara anledningen till varför det kan vara så.  

I en artikel där Beatrice Ask, ordförande för justitieutskottet, är den centrala aktören får 

hennes åsikter mycket plats i artikeln. Ask anklagar andra aktörer för krisen.  

“- Det är lätt att skylla på någon annan när man har ett eget ansvar. Men det är 

politiskt taktik han [Anders Ygeman] ägnar sig åt, i stället för att ta itu med de 

egentliga problemen. Och jag blir upprörd eftersom det här handlar om en så 

central verksamhet för människor och för landet.” (DN4)  

Skribenten av artikeln väljer att rubricera artikeln med orden “Beatrice Ask: det är lätt att 

skylla på någon annan”. Där får temat sitt genomslag redan i rubriken och visar att aktörer 

står mot varandra.  

I en artikel skriven av Dagens Nyheter riktas många anklagelser mot Anders Ygeman och 

flera aktörer har fått komma till tals endast för att motbevisa Ygemans uttalande om att det 

är det ökade terrorhotet, skärpta gränskontrollerna och ökat flyktingmottagande som är 

anledningarna till krisen inom omorganisationen.  

“- På vilket sätt kan man säga att terror påverkar utredningsresultaten? Det 

kan väl tyckas vara en koppling som i vart fall inte är helt rak, resonerar Stefan 

Hector” [nationella operativa avdelningen] (DN2) 

“Det liknas mest rökridåer, säger Micael Björk” [docent vid Göteborgs 

universitet] (DN2)  

“- Det var mest ingripandepersonal och inte utredare som togs ut för 

gränskontrollerna, berättar kommissarie Thomas Wallberg, nationell 

kommenderingschef för Alma.” (DN2) 
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Samtliga tre aktörer uttalar sig samtidigt om vad som de anser ligga till grund för den 

pågående krisen i organisationen, där de bland annat anklagar andra aktörer som orsaken till 

problemet.  

Ungefär hälften av artiklarna kan kategoriseras under framtida agerande där aktörer 

förklarar hur framtida planer och handlingar kommer se ut. Dessa artiklar är svar på tidigare 

kritik som riktats mot myndigheten och hur politiker samt rikspolischefen planerar att vara 

verksamma. 

Färre än hälften av de analyserade artiklarna hamnade under temat sympati för poliserna. 

Temat innebär att någon aktör, exempelvis rikspolischefen Dan Eliasson, en expert inom 

området eller diverse politiker “går i god” för poliserna som individer. De menar att krisen 

inte skapas av poliserna i tjänst utan snarare drabbar poliserna i tjänst. Sympati för 

poliserna innebär att artiklarna gestaltar innehållet som om det är synd om poliserna och att 

läsaren bör sympatisera med dem. I ett flertal av artiklarna som hamnat under temat 

sympati för poliserna använder skribenterna flitigt med metaforer för att beskriva den 

situation som många drabbade poliser befinner sig i, till skillnad från temat försvar av 

poliserna, som endast förekommer i en artikel, som innebär att en eller flera aktörer 

försvarar polisens agerande. Då gestaltas poliserna mer utifrån ett defensivt perspektiv. Båda 

teman sätter polisen i en underlägsen objektposition men sympati för poliserna vinklas 

oftast utifrån hur skribenten väljer att framföra informationen medan försvar av poliserna i 

regel istället kommer från en aktörs röst, som blir citerad i artikeln.  

I en artikel publicerad av Svenska Dagbladet (SvD2) finns det tydliga kopplingar till temat 

sympati för poliserna. En anonym polisanställd uttrycker sig med ilska: 

“Människor har ett liv. De har sambo, barn, dagislämningar, hundar, hus. Alla 

har inte möjlighet att helt anpassa sig till jobbet”.  

Här synliggörs det att sympatin för poliserna hänger ihop med att personifiera dem, genom 

att berätta om deras privatliv. Läsaren får då inte bara bilden av en polis i tjänst utan en polis 

med sambo, barn och hundar vilket ger en mer förstående och möjligtvis medlidande 

uppfattning om situationen.   

6.2.2. Minst förekommande teman 

De teman som förekommer minst i analysen är förnekelse, ineffektivitet, granskning, medias 

nedtryckning samt försvar av poliserna. De få artiklar som kategoriserats som förnekelse 

handlar om hur aktörer i texterna förnekar att krisen i organisationen är ett resultat av 

omorganiseringen, alternativt förnekar att det är en kris överhuvudtaget. Vid analystillfället 

framgår det att samma aktör uttalar sig i samtliga artiklar, nämligen inrikesministern Anders 
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Ygeman. I samtliga artiklar menar han att krisen inom polisen inte är ett resultat av 

ombildningen, utan att det beror på polisens arbete innan ombildningen eller den förändrade 

samhällssituationen med påfrestningar i form av terrorhot, gränskontroll och ökade 

asylsökande. Han citeras i en artikel av Svenska Dagbladet (SvD6): 

“Uppklarningsprocenten är främst en effekt av den tidigare organisationen 

snarare än en effekt av den nya organisationen.”  

I Dagens Nyheter (DN2) blir Ygeman ännu en gång citerad: 

“‘Bakgrunden är naturligtvis den hårt ansträngda situationen som polisen har 

varit i det här året med gränskontroller för första gången på 20 år, det största 

flyktingmottagandet sedan andra världskriget och ett förhöjt terrorhot’, sa 

inrikesministern i SVT “Agenda” i söndags kväll.” 

I två av artiklarna framställs han på ett subjektivt sätt och blir citerad av skribenten, medan 

han inte ges utrymme alls i den tredje artikeln. Utan artikeln beskriver kort vad han tidigare 

har sagt och sedan ges endast plats åt andra aktörer som motsäger hans utlåtande.   

Ytterligare en aktör som vid endast detta enstaka tillfälle får uttrycka sig utifrån en subjektiv 

vinkel är hr-chefen Kajsa Möller. I en artikel från Dagens Nyheter (DN6) citeras hon: 

“Jag [Kajsa Möller] skulle inte vilja säga att det är något vi har missat, utan 

snarare är det så att vi nu har mer erfarenhet och praktiska tillämpning av 

reformen. Vi har kommit längre, helt enkelt, och ser vilka behoven är.”  

Temat ineffektivitet syftar på att artikelns innehåll vinklas på ett sätt som kritiserar poliserna 

för att göra ett sämre jobb än innan. I de artiklar där temat infaller redovisar journalisterna 

mycket statistik över hur polisen i olika situationer har försämrats. Temat vinklar artiklarna 

negativt, eftersom att journalisterna väljer ut den statistik som har försämrats. Personerna 

som får utrymme i dessa artiklar är främst personer som ger förklaringar till de försämrade 

resultaten eller personer som bekräftar att situationen är försämrad.  I en artikel publicerad 

av Dagens Nyheter (DN1) beskrivs ineffektiviteten tydligt:  

“Den nya myndigheten skulle effektivisera polisarbetet, men den har inte gjort 

att polisen kommer snabbare på akuta larm - snarare tvärtom. “ 

Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet har i vissa artiklar valt att genomföra egna 

granskningar istället för att förlita sig på andra mediekanaler. Temat granskning finns med 

för att belysa att flera artiklar innehåller information som vill att läsaren ska förlita sig på det 

material som tidningarna på egen hand har tagit fram. Materialet hjälper läsaren att blir mer 

faktaorienterad i sammanhanget av polisens omorganisering. I tre av de analyserade 
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artiklarna synliggjordes temat i form av stycken som innehöll “DN granskar” eller “Svenska 

dagbladet granskar”. I en artikel från Dagens Nyheter (DN2) blir läsaren upplyst om hur 

mycket av det polisiära dagsarbetet som går åt till de ny införda gränskontrollerna. Dagens 

Nyheter granskar och påtalar bevis mot ett av Anders Ygeman tidigare uttalanden:  

“Gränskontrollerna. Under september, oktober, november och december 2015 

lade polisen ner 223 801 arbetstimmar på inre utlänningskontroll och 

gränskontroller inom ramen för kommendering Alma. Detta motsvarar knappt 

8 promille av den samlade arbetstiden inom polisens kärnverksamhet om 28,9 

miljoner arbetstimmar under året.”  

De teman som var minst förekommande var försvar av poliserna och mediernas 

nedtryckning. I endast två artiklar framkom dessa teman och då en gång i vardera artikel. I 

resterande artiklar väljer journalisterna att inte lämna något utrymme för något försvar av 

poliserna, samt att medierna som aktör inte heller väljer att ta plats och ställning för polisens 

omorganisering. Ett stycke från Dagens Nyheter (DN5) syftar till ett uttalande av Anders 

Ygemans är felaktigt. Journalistens auktoritära position resulterar i en nedtryckning från 

mediernas sida.  

“För att kontrollera dessa påstående har DN begärt ut tillgänglig statistik från 

polisen. Redovisningen ger klent stöd åt Anders Ygemans beskrivning:”   

Artikeln fortsätter med att beskriva hur gränskontroller, flyktingmottagandet och terrorhot 

inte är ett resultat av den pågående ombildningens försämrade resultat. Här visar medierna 

sin auktoritet genom fakta och granskning och på så sätt ställer det Ygeman mot väggen. 

Temat försvar av poliserna förekom endast i en artikel där rikspolischef Dan Eliasson blir 

intervjuad. Eliasson erkänner och accepterar krisen men belyser också att kritiken inte ska gå 

mot de enskilda poliserna, utan snarare mot organisationens genomförandekommitté. 

6.3. Analysverktyg 

Nedan redovisas de metaforer som går att uppvisa i vårt material. De metaforer som 

synliggjorts i artiklarna är så kallade synliga metaforer som har underliggande implikationer. 

Anledningen till varför metaforer utgör en viktig del av analysen i studien är deras framgång 

med att kunna påverka innehållet genom att förtydliga och förstärka olika budskap.  

Generellt för de analyserade artiklarna är att de innehåller minst en metafor i vardera artikel. 

Syftet med metaforer är att överföra betydelsen mellan flera koncept och att detta oftast 

används i ett medvetet övertalningssyfte. Flertalet av de metaforer som har identifierats i 

materialet har använts i just övertalningssyfte. Det finns också tydliga maktrelationer 

inbäddade i metaforerna. Flera av metaforerna är dessutom uttalanden från aktörer med 
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expertkompetens. Docent vid Göteborgs Universitet, Micael Björk, säger “Det liknar mest 

rökridåer” (DN2). Metaforen menar att informationen eller uttalanden som gjorts inte har 

tillräckligt med underlag för att bevisas. Denna metafor från Björk blir trovärdig i sitt 

sammanhang då han innehar en aktörsposition och det blir lätt för läsaren att acceptera hans 

uttalande.  

I en annan artikel skriven av Dagens Nyheter (DN6) synliggörs metaforer som används för 

att förstärka eller förtydliga den situation som beskrivs. Exempelvis skrivs det att “man vill 

banta ner arbetet” och “drunknar i arbete”; båda metaforer används för att läsaren ska förstå 

att det är alldeles för mycket arbetsuppgifter för poliserna och att de bör minskas.  

Andra exempel som verkar i övertalningssyfte är från en artikel av Svenska Dagbladet (SvD5) 

där skribenten använder metaforerna “slår sig på bröstet”, “har vaknat sent” och “det vore 

klädsamt”. Den förstnämnda metaforen innebär att skryta om eller framhäva sig själv, vilket 

indikerar att skribenten vill att läsaren ska förstå att Kent Ekeroth, som i detta fall är den 

som uttalar sig, är stolt över att någon annan för första gången tar krisen på allvar. Ekeroth 

är också den som uttalar sig anklagande att “de andra partierna för ha vaknat sent” (SvD5) 

och detta stärker det påstående om att han skyller andra aktörer på polisorganisationens kris. 

Ekeroths aktörsposition stärker och övertygar metaforerna i sitt sammanhang och skapar ett 

förtroende för uttalandet.  

Det som kan sägas generellt om metaforerna i artiklarna är att de bygger på en kritisk 

vinkling av materialet och att det vill stärka känslan av ett negativt perspektiv. Övergripande 

för de identifierade metaforerna är att inga metaforer används för att uttrycka en positiv 

framställning av krisens organisation, aktörerna eller polisens arbete generellt. Metaforerna 

används i många av situationerna för att poängtera eller verkligen tydliggöra den pågående 

krisen i omorganisationen, men även för att kritisera flera av de aktörer som kan kopplas till 

ombildningen.  

6.3.1. Aktörer 

Genomgående för alla artiklar är att aktörerna har en synlig närvaro. Det är minst en aktör 

som är central för vardera artikel, men i de flesta artiklarna får flera aktörer komma till tals. 

Det är politiker, chefer och experter inom relevanta områden som är de mest framgående 

aktörerna. De dominerande aktörerna i artiklarna är rikspolischefen Dan Eliasson, 

inrikesminister Anders Ygeman, ordförande för justitieutskottet Beatrice Ask och 

polisförbundets ordförande Lena Nitz. Det syns en konkret koppling mellan aktörernas 

visibilitet och temat aktörer går till attack eller anklagar varandra. För att skapa en 

trovärdighet i artiklarna, använder skribenterna sig av de aktörer som lämpar sig bäst för 
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innehållet. Det skiljer sig också från hur aktörerna gestaltas, som i vissa fall framställs 

subjektivt i artikeln och i somliga artiklar objektivt.  

Det tydliggörs i artikeln “Gränskontroll bara 8 promille av polisarbetet” (DN2) när Anders 

Ygeman intar en objektposition. Artikeln kretsar kring Ygeman, men inga direkta uttalanden 

kommer från honom och inte heller ställs några frågor riktade till honom, utan han citeras 

utifrån Sveriges Televisions program Aktuellt.  

“Bakgrunden är naturligtvis den hårt ansträngda situationen som polisen varit 

i det här året med gränskontroll för första gången på 20 år, det största 

flyktingmottagandet sedan andra världskriget och ett förhöjt terrorhot’, sa 

inrikesministern i SVT “Agenda” i söndags kväll.’ ” (DN2) 

Fyra andra aktörer uttalar sig kritiskt i artikeln mot det uttalande som Ygemans gjorde i 

Aktuellt. Upplägget av artikeln skapar ett bristande förtroende för Ygeman då han ställs mot 

väggen av de andra aktörerna. Hade Ygeman fått kommentera de andra aktörernas 

uttalanden hade artikeln låtit Ygeman inta en subjektsposition och han hade kunnat försvara 

anklagelserna mot honom.  

Ett uttalande av Micael Björk, docent vid Göteborgs Universitet, kring Ygemans förklaring av 

krisen:  

“Det Ygeman nämner är små förändringar jämfört med den väldigt stora 

förändringen som skett genom omorganisationen. Tar man exempel sönder alla 

utredningsgrupper samtidigt, och sätter ihop dem på ett nytt sätt som skett nu, 

försämras självklart det som tidigare har fungerat relativt bra.” (DN2) 

I en omfattande artikel där rikspolischef Dan Eliasson blir intervjuad (DN5) får han en 

subjektsposition och blir den centrala aktören. Eliassons uttalande tyder på hoppfullhet och 

ett framtida agerande inom ombildningen av polismyndigheten som mynnar ut i ett fåtal 

positiva uttalanden. Läsaren får ta del av Eliassons tankar och målsättningar och artikeln i 

sin helhet framställer rikspolischefen ur ett neutralt perspektiv, i jämförelse med ett flertal av 

de andra nyhetsartiklarna som ofta gestaltar honom med en negativ vinkling. Eliasson får 

mycket plats då han förklarar den kritiska situationen, erkänner sina misstag, och uttalar sig 

om en hoppfull framtid.  

“Jag vet att förtroendet för mig och för många andra i ledningen är naggat i 

kanten just nu och att det är svårt, både med arbetssituationen och synen på 

hur vi i ledningen och jag har agerat. Men vi försöker vidta de åtgärder som är 

nödvändiga för att förbättra förutsättningarna för våra poliser”.(DN5) 
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Det material som skribenten valt att framföra i intervjun ger läsaren bilden av att Eliasson 

tillkännager att fel har begåtts och han väljer att ta på sig delar av skulden, men samtidigt 

utlovar han att förbättra resultatet.  

I artikeln “Kritiserad polisreform kan förändras” (DN3) syns konkreta kopplingar mellan 

aktörernas påhopp gentemot varandra. Ett citat lyder: 

”Men i mitten av oktober 2014 kom nya bud. Thomas Rolén och hans 

medarbetare Kajsa Möller meddelande Polisförbundet och övriga fack att 

samtliga 2900 chefer måste söka om sina tjänster. Polisförbundets ombudsman 

Göran Malmborg: ‘- Rólen och de andra kom in i mötesrummet och var 

påtagligt stressade. När vi förstod vad de planerade sa vi att det var någonting 

vi inte kunde gå med på. Då kom Rolén fram till mig och frågade ´vill ni ha 

krig?’. “ (DN3) 

Här är det tydligt att två aktörer blir uppmärksammade och deras uttalande ställs mot 

varandra. Göran Malmborg citeras utifrån en händelse där han och Thomas Rolén, 

ordförande för genomförandekommittén, kommer i en stridighet. Artikeln visar två tydligt 

motstridiga aktörers åsikter och stycket gestaltar den interna tvisten som är ett resultat av 

ombildningen.   

I de analyserade artiklarna går det att skönja minst en aktör som subjekt i varje artikel, men i 

flera artiklar förekommer det fler än så. Dessutom beskrivs även andra aktörer i artiklarna, 

men oftast då i en objektposition och då utan förmåga att uttala sig. Genomgående för det 

analyserade materialet är att väldigt få poliser får komma till tals. Det går endast att 

identifiera ett fåtal och då är det väldigt korta meningar. I artikeln “Poliser uppmanas sätta 

jobbet före familjen: Sjukt’” (SvD2) får tre stycken anonyma poliser uttrycka sig, men då 

upptar de bara en liten del av hela artikeln. Andra aktörer som inte får någon talan i det 

analyserade materialet är regeringen eller den nuvarande statsministern Stefan Löfven. Inte 

heller har allmänheten eller gemene man några som helst uttalanden.   

  6.3.2. Implikationer och ordval 

Vid genomförandet av analysen framgick det att implikationer kan ske i olika grad, somliga 

betydligt tydligare än andra. Den övergripande bilden av artiklarna är att journalisternas 

argument ofta implicerar någonting annat än det som sägs. Bland annat när Anders Ygeman 

argumenterar för att gränskontroller och terrorhot är resultatet av den försämrade 

statistiken, menar han egentligen att den dåliga statistiken inte är ett resultat av 

ombildningen. I samma artikel beskriver journalisten att det finns väldigt lite bevisning för 

Ygemans argument. Journalisten implicerar genom texten att det Ygeman säger inte 
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stämmer, vilket går att tolka som att journalisten anser att ombildningen är resultatet till den 

försämrade statistiken. När journalisten skriver “Vilket faktaunderlag som inrikesministern 

stöder sig på vet Stefan Hector [anställd vid den nationella operativa avdelningen] inte” 

impliceras det att Ygeman inte har något underlag för sina argument. Trovärdigheten i 

artikeln ska styrkas tack vare Stefan Hectors uttalande och titel och därmed framstår Ygeman 

som okunnig (DN2).   

Vissa enskilda ord implicerar en bakomliggande betydelse, exempelvis skriver Dagen Nyheter 

att “en fredsinvit” skickats till Polisförbundet (DN5). Ordvalet implicerar på att det har varit 

en konflikt mellan polisledningen och polisens fackförbund. ”En fredsinvit” kan också tolkas 

som en metafor, men i detta sammanhang valdes ordet som en implikation för att beskriva 

ordets slagkraft. En av rubrikerna i Svenska Dagbladet “Polisledningen utlovar förbättring” 

implicerar att deras arbete tidigare inte varit tillräckligt bra (SvD3). Andra rubriker som 

“Polisens kris kräver handlingskraft här och nu” implicerar att inte tillräckligt med 

förbättringar görs av ledningen (SvD5) eller “Utryckningar tar lång tid - trots nya 

organisationen” (DN1) att ordvalet trots implicerar att omorganisationen skulle förbättra 

situationen, men har misslyckats.  

Som tidigare konstaterats anklagar aktörerna varandra i texterna och många av argumenten 

de använder för att göra det består av implikationer. Anders Ygeman säger att det “vore 

klädsamt om oppositionen inte låtsas som alla problem uppstod vid regeringsskiftet. Många 

av problemen är i själva verket en bakgrund till omorganiseringen och inte följd av den”. Han 

implicerar tydligt att Socialdemokraterna och den nya rikspolischefen inte är står ensamt 

ansvariga för de försämrade resultaten (SvD5) .        

Genom att välja en synonym framför en annan kan textens innebörd få en negativ eller 

positiv framställning. Det syns tydligt i artiklarna att journalisterna medvetet väljer fler 

negativa synonymer framför neutrala eller positiva. Även valet att presentera statistik 

framställer polisen på ett negativt sätt. Ett exempel på detta är i Dagens Nyheter när 

journalisten skriver “I nästan hälften av fallen dröjer det mer än 15 minuter innan polisen 

anländer till en pågående misshandel” (DN1). Journalisten kunde lika gärna skrivit “i mer än 

hälften av fallen anländer polisen på mindre än 15 minuter”. Även ordet “dröjer” antyder att 

någonting drar ut på tiden.  

I artikeln “Kritiserad polisreform kan förändras” (DN3) används många ordval med negativ 

antydan. Bland annat beskrivs ombildningen som att “stöpa om polisen” och “monteras ner” 

vilket ger en nedlåtande antydan. Omorganiseringen beskrivs även som “segdragen”. 

Journalisten uttrycker att “Den akuta krisen inom polisen har yttrat sig genom fallande 

uppklarningssiffror…”. Att använda sig av ordet akut blir att överlexikalisera i texten. Kriser 
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är akuta och det är inte nödvändigt att använda det ordet, men skribenten gör det i 

förhoppning om att få större påverkan på läsaren. Valet att använda ordet fallande gör texten 

ännu mer dramatisk än vad andra synonymer, som exempelvis försämrade, hade.  

I en annan artikel skriven i Dagens Nyheter (DN2) beskriver journalisten att “Anders Ygeman 

skyller polisens försämrade resultat under 2015 på gränskontroller och terrorhot.” Ordet 

skyller antyder att Ygeman bortförklarar sig, istället för att förklara sig.  

Eftersom att rubrikerna och ingresserna är det första som fångar läsarens uppmärksamhet är 

det intressant för vår studie att se hur dessa är utformade. Som tidigare nämnts implicerar 

tre av rubrikerna någonting genom ordvalen och utformningen. Rubriken “Gränskontroll 

bara 8 promille av polisarbetet” (DN2) kan tolkas på fel sätt om läsaren sedan tidigare inte är 

insatt i ämnet. Rubriken är en uppföljning på ett tidigare uttalande som Anders Ygeman 

gjorde i Agenda. Om läsaren inte är medveten om detta kan det tolkas som att inte tillräckligt 

med resurser läggs på gränskontroller, eftersom ordet “bara” implicerar att det inte är 

tillräckligt mycket, samt att 8 promille är en väldigt liten andel. Ingressen förklarar dock 

situationen för läsaren om han eller hon skulle vara ovetande om tidigare händelser.  

I rubriken “Lokalpolisen går på knä när mellanchefer togs bort” (DN6) och “Facket larmar: 

Polischefer går under” (SvD4) använder skribenterna metaforer för att fängsla läsaren och 

dramatisera artikelns innehåll. Målet med rubrikerna är att läsaren ska känna sympati för 

poliserna.  

Rubriken “Kritiserad polisreform kan förändras” låter hoppfull, men är på samma gång 

väldigt tydlig med att polismyndigheten inte fungerar som den borde och det är inte 

garanterat att förändringar kommer ske. I flera av artiklarna används citat som rubriker, 

exempelvis “Beatrice Ask: Det är lätt att skylla på någon annan” (DN4) och “Dan Eliasson: 

Hundratals nyanställda ska lösa krisen” (DN5) där det framgår tydligt vilka aktörer som 

omskrivs. Asks uttalande antyder att det är någon annan aktör som inte tagit sitt ansvar, 

medan Eliassons utlåtande handlar om hur förbättringar ska göras. 

Det går att identifiera flera olika implikationer i texterna som syftar till personifiering eller 

avpersonifiering av olika människor. Tydligt är det i en artikel där tre polisanställda får 

komma till tals, men samtliga identifieras på ett avpersonifierat sätt. “För en skiftarbetande 

polis som behöver få livet med dagisbarn att gå ihop får de två meningarna bägaren att rinna 

över ” är ett sätt av avpersonifiera en flerbarnsmamma- eller pappa (SvD2). Ett sätt att 

personifiera den skiftarbetande polisen hade varit att benämna henne eller honom som 

förälder.  “En missnöjd polisanställd” får uttrycka sig i texten, men här väljer skribenten att 

inte personifiera polisen mer än med dess missnöje; vilket kan tolkas att de inte vill skapa 

medkänsla eller sympati för de polisanställda.   
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7. Diskussion 

Det går att diskutera om hur tidningarna väljer att i princip bara publicera artiklar som har 

en negativ inställning då samtliga artiklar innehåller kritik av omorganisationen. Likt 

gestaltningsteorin som innebär att medierna bara gestaltar en del av verkligheten, den del 

som skapar den verklighetsuppfattning mottagaren får av händelsen, får läsarna i detta fall 

endast ta del av den kritik som riktas mot polismyndigheten. Kritiken kan påverka läsarens 

verklighetsuppfattning och således även influera deras syn på polisen, vilket möjligtvis också 

påverkar deras förtroende för polisen. Förtroendet för polisen är som tidigare nämnt viktigt 

för att stärka medborgarens trygghetskänsla och polisernas möjlighet att göra sitt jobb. 

Det är lätt som läsare att få uppfattningen att det inte finns någonting positivt med 

ombildningen, då ingen av artiklarna kunde kategoriernas med positiv framställning av 

ombildningen. Det blir då oundvikligt att inte ifrågasatta om denna framställning stämmer 

med gestaltningsteorin i åtanke. Är det möjligt att ombildningen endast visat så få positiva 

resultat ännu, eller är det journalisternas sätt att vinkla händelseförloppet? Oavsett är det 

konstaterat genom analysen att de positiva framställningar är väldigt begränsade och de 

texter som läsaren får ta del av är den kritiska gestaltningen av ombildningen. 

Gestaltningsteorin menar att framställningen i en text kan bero på skribentens 

gestaltningsmakt, redaktionella rutiner eller nyhetsvärdering. Eftersom att olika skribenter 

på negativt sätt har framställt ombildningen kan det spekuleras om det är så att deras 

personliga gestaltningsmakt har blivit influerad av redaktionen eller nyhetsvärderingar. 

Strömbäck (2009) skiljer händelseorienterad gestaltning från tematisk gestaltning beroende 

på om medierapporteringen fokuserar på enskild händelse eller ett större sammanhang. 

Gestaltningen som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet använder i sin medierapportering 

om polisens omorganisation är tematisk eftersom att händelsen inte fokuserar på en enskild 

individ eller en enskild händelse, utan ett större sammanhang där bakgrundshistorier har 

stor betydelse. Dessutom gestaltar dagstidningarna samhället och dess politiker som 

ansvariga för de problematiska händelserna, vilket även definierar den tematiska 

gestaltningen. Detta går tydligt att urskilja genom att se denna studies analys av artiklarnas 

aktörer. De som får komma till tals är politiker eller personer som representerar 

polismyndigheten eller polisens fackförbund. Politikerna eller rikspolismästaren ställs 

individuellt till svars i artiklarna och får även ansvara personligen för ombildningens 

konsekvenser. Som tidigare konstaterat skyller aktörerna mycket på varandra, vilket kan haft 

en inverkan på val av gestaltning. Det är omöjligt att någon av dessa aktörer står ensamt 

ansvarig när så många var inblandade i beslutstagandet, men som gestaltningsteorin påpekar 
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är verkligheten oändlig medan medierapporteringen är begränsad och därför måste vissa 

aktörer väljas ut till artiklarna.   

Tolkningarna av analysen kan tydligt kopplas samman med teorin om nyhetsvärdering. Det 

vi vet om ombildningen är att den involverar många människor som kan påverkas av dess 

konsekvenser, att händelseförloppet kan följas i medierna under en längre tid och att 

händelsen innefattar personer som har ett inflytande på samhället. Ytterligare en faktor som 

spelar en väsentlig roll för att en händelse ska bli en nyhet är att det är en negativ händelse, 

som i detta fall kan styrkas genom den kritik som ombildningen får. Detta innebär att 

nyhetsvärderingen av ombildningen är av hög relevans. Det går att diskutera om tidningarna 

väljer att publicera de negativa nyheterna för att de attraherar läsarna mer, snarare än om 

ombildningen hade framställts som en framgångsrik situation. Dessutom kan en anledning 

till avsaknaden av positiva artiklar spåras i nyhetsmediernas värdering av negativa ämnen är 

högre än positiva. Polismyndighetens utveckling är dessutom pågående under en längre tid, 

vilket gör det optimalt för tidningarna att följa upp händelserna.  

Utöver nyhetsvärderingen och gestaltningsteorin kan det finnas andra anledningar till att 

artiklarna har blivit negativt vinklade. Genom att framställa nuvarande politiker och 

rikspolischefen, som nuvarande politiker har tillsatt, på ett negativt sätt kan det komma att 

påverka den politiska arenan. Om politiker återkommande skildras negativt kan det leda till 

att i nästkommande val röstar befolkningen på någon annan. Det kan alltså finnas vissa på 

den politiska arenan som drar vinning av att nuvarande politiker inte framställs positivt. Det 

kan leda till att andra partier eller politiker än de i nuvarande maktposition motar fler röster 

vid nästa val. 

 

Om det hade funnits forskning som visade att positiva nyheter hade attraherat mer än 

negativa går det att spekulera om redaktionen hade valt att lägga mer resurser på att 

publicera positiva nyheter. Kanske hade dem meningar med positiv antydan får större plats 

och utvecklats mer.  

Många av de analyserade artiklarna från Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter beskriver 

konflikter mellan aktörerna. Medielogiken poängterar ut det självklara, nämligen att 

journalister måste förenkla verkligenhet i sin återgivning eftersom att verkligenheten är 

obegränsad. Följaktligen använder sig medierna av olika berättartekniker för att fånga 

publikens uppmärksamhet, bland annat intensifiering och tillspetsning (Strömbäck, 2009). 

Konflikter är en drivande faktor i medielogiken för att skapa nyheter och politisering. 

Aktörernas skuldförskjutning och anklagelser i artiklarna är därför ett resultat av 

medielogiken.  
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Det resultat som framgått av analysen i vår studie visar tydligt att medierapporteringen 

kritiskt granskar och beskriver polismyndigheten och dess ombildning. I Palm och Bjellerts 

studie (2012) visas ett motsatt resultat, nämligen att medierapportering om 

polismyndigheten främst objektiv och kritik är starkt frånvarande. Palm och Bjellerts studie 

(2012) menar även att polisen framställs som tryggheten i samhället. Artiklarna vi analyserat 

visar inga inslag av trygghet och den konstanta kritiken får snarare polismyndigheten att 

framstå som opålitlig och ostabil. Palm och Bjellerts studie (2012) hade redan slutförts när 

polisens ombildning påbörjades, vilket med största sannolikhet har en stor påverkan på 

studiernas skilda resultat. Vår studie studerar ombildningen till skillnad från Palm och 

Bjellerts studie, men eftersom att medierna påvisar att polisens arbete har påverkats av 

ombildningen, skulle därför ombildningen kunna påverka en studie som analyserar polisens 

arbete. Det går att argumentera för att medierapporteringen kring polisen har förändrats 

sedan omorganisationens start, men eftersom att alla analyserade artiklar i vår studie 

behandlar omorganisationen är det omöjligt att kunna dra en sådan slutsats. 

Resultatet av Hjältar, blåljus och säkerhet (2008) säger att de flesta nyhetsrapporteringar av 

polisen är neutrala, raka och utan vinklingar. Rapporten säger att sju av tio nyhetsartiklar är 

neutrala i beskrivningarna av polisen i media, mindre än en femtedel är negativt vinklade 

medan endast en av sex framställer polisen på ett positivt sätt. Vad gäller de positiva 

framställningarna av polisen kan vi konstaterat att resultatet från denna studie inte stämmer 

helt överens med Hjältar, blåljus och säkerhet (2008) då endast ett fåtal meningar 

framställer ombildningen av polismyndigheten ur en positiv synvinkel av alla 12 texter. 

Hjältar, blåljus och säkerhet (2008) visade också en minoritet av den positiva 

framställningen av polisen, men resultatet i vår studie visar betydligt mindre än en av sex. 

Eftersom att vi gör en kvalitativ studie och inte kvantitativ fokuserar vi inte på procenten, 

men det går enkelt att konstatera att tre positiva meningar i 12 artiklar är mindre än en av 

sex. Jämförelsen av de negativa resultaten är inte liknande heller. Vår analys visade en 

övervägande negativ framställning, medan resultaten från studien från 2008 endast visade 

att en femtedel av resultaten var negativa. Dock analyserar vår studie omorganiseringen, 

medan Hjältar, blåljus och säkerhet (2008) fokuserar på poliserna i allmänhet vilket 

antagligen har en påverkan på resultaten. 

Rapporten Hjältar, blåljus och säkerhet (2008) visar att då negativ kritik framställs, är det 

oftast i förhållande till en dåligt fungerande organisation, vilket i denna studie stämmer. Då 

denna studie inte analyserar den generella bilden av polisen kan vi inte ta hänsyn till den 

femte del som rapporten visar, utan endast det faktum att den negativa framställningen 

oftast har med organisationens funktion att göra. 
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Rapporten visar att mer än sju av tio nyhetsartiklar är neutrala i sina beskrivningar av 

polisen i media, vilket motstrider de resultat som denna studie fått fram. Med undantag för 

temat framtid. Detta innebär att samtliga analyserade artiklar innehåller någon form av kritik 

eller negativ framställning av ombildningen, och ingen vidare neutral skildring. Det är 

däremot värt att nämna att Hjältar, blåljus och säkerhet (2008) säger att polisen oftast 

framställs negativt i situationer där organisationen fungerar dåligt.   

I Halling och Johnsons studie (2014) konstaterar de att medierapporteringen av 

Försäkringskassan mellan åren 2003–2012 främst är negativt vinklat och fokuserar på de 

negativa händelserna. Av de analyserade artiklarna har tre av fyra artiklar kategoriserats 

under temat kritik. Studien visar att medierapporteringen av Försäkringskassan framställs 

som bristande. Det finns slående likheter mellan vår studie och studien rörande 

Försäkringskassan. Alla de analyserade artiklarna i vår studie om polismyndigheten är 

kritiska mot omorganisationen och det resulterar i att polismyndigheten framställs om 

bristfällig. Artiklarnas som Halling och Johnssons studie (2014) fokuserar på, visar ett 

resultat av de sämre fungerande delarna inom en organisation samt att omorganisationen 

försvårar för de anställda att utföra sitt arbete.  

Vad analysen resulterar i är aktörernas starka närvaro i samtliga artiklar. Främst är det 

rikspolischef Dan Eliasson och inrikesminister Anders Ygeman, men även ordförande för 

justitieutskottet Beatrice Ask och ordförande för polisförbundet Lena Nitz. En aktör som 

ibland synliggörs, men som till stora delar håller sig gömd, är journalisterna. Journalisternas 

åsikter uttrycks inte i ord i artiklarna, men de lämnar sina avtryck som aktörer via valet av 

material som publiceras. I ett exempel där journalisten verkar som aktör är i artikeln som 

innehåller en intervju med Dan Eliasson (DN5). Journalisten har i detta fall gjort en 

förenkling av insamlat material vid intervjun samt ett urval av citat. Detta påverkar 

innehållet i artikeln. I det analyserade materiellt vi förhållit oss till är journalisten mer eller 

mindre osynlig. Hade vi valt att analysera debattartiklar, krönikörer eller ledarartiklar hade 

journalisten varit betydligt mer synlig. Teorin om medielogiken menar att journalister hela 

tiden verkar som aktör eftersom de är medveten om urvalen och förenklingarna. Det innebär 

det kan finnas material som läsaren aldrig får ta del av då det aldrig publiceras, och detta är 

indirekt ett sätt för journalisten att göra sig synlig som aktör.  

Det frånvarande som förekommer av vissa aktörer är intressant att diskutera. Exempelvis är 

poliser som arbetar i fält i princip helt ohörda. Det förekommer inga uttalande från poliser, 

med undantag för en artikel där polisen är anonym. Det som hela tiden är återkommande för 

ombildningen är den kritik som riktas mot organisationen och hur poliserna inte har något 

utrymme eller någon tid att utföra sitt arbete. Saknaden av ett gensvar från poliserna blir då 

väldigt tydligt. Varför poliserna inte får något utrymme kan bero på deras rädsla i att kliva 
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fram eller att de eventuellt inte håller med om att omorganisationen inte fungerar som den 

ska. Oavsett så är det en aktör som lyser med sin frånvaro. 

Ett ordval som mest kan likna en metafor är ordet “arkitekt” som används ett flertal gånger. 

Det kan tolkas som att ordet används antingen i samband med de personer som var 

initiativtagande för ombildningen, det vill säga den sittande regeringen som tog beslutet 

2012. Alternativt den grupp av människor som skapat och genomfört ombildningen av 

organisationen, den så kallade genomförandekommittén. Ordet “arkitekt” bildar 

uppfattningen om att dessa personer planerar och formger ombildningen och när det 

upprepade gånger uttalas om “arkitekterna” som kan vara svårdefinierat exakt vilka personer 

det syftar till. Detta går det lite hand i hand om vem som egentligen ska skyllas för 

ombildningens krissituation.  

Vidare kan det diskuteras huruvida personifiering, eller snarare avsaknaden av den, gör sig 

synlig i det analyserade materialet. När vi syftar på avpersonifiering menar vi inte valet att 

göra poliserna anonyma, utan snarare varför journalisten inte väljer att skriva “en 

tvåbarnspappa” istället för “skiftarbetande polis”. Väljer skribenten frivilligt att 

avpersonifiera poliserna för att skapa en mindre sympatisk känsla, eller är det ett omedvetet 

val? Då journalisterna är skickliga och erfarna skribenter kan det diskuteras om det är ett 

medvetet ordval från deras sida. Det går även att spekulera om det faktum att journalisterna 

väljer att inte personifiera poliserna kan leda till att de inte får lika mycket sympati från 

läsarna. Detta kan således påverka framställningen av polisens arbete och ombildning på ett 

negativ sätt. Om tidningarna hade framställt poliserna på ett mer personligt sätt hade läsarna 

med största sannolikhet tyckt synd om poliserna istället för bli upprörda eller irriterade över 

de försämrade villkoren och resultaten. Det går att tolka som att skribenterna är ute efter att 

väcka irritation hos läsarna istället för sympati. Vid vissa tillfällen förekommer temat 

sympati för poliserna, men vi tolkar det som att dessa artiklar fortfarande kunde varit mer 

personifierade. 

Något som är intressant att diskutera är namnvalet på tidningarnas artikelserie. Som tidigare 

nämnt är syftet inte att skilja på tidningarna eller jämföra deras framställning av 

ombildningen. Syftet är heller inte att ställa de mot varandra. Det går ändå inte att undgå 

deras val av namn när de skapat en serie av artiklar för ombildningen av polismyndigheten. 

Dagens Nyheter har döpt den till “Polisens kris” medan Svenska Dagbladet har döpt den till 

“Polisens nya organisation”. Redan får läsaren en första inblick i hur tidningsseriernas 

behandlar ämnet. Dagens Nyheter kungör att polisen är i kris, medan Svenska Dagbladets val 

av rubrik är mer neutral.   
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När studien skulle påbörjas hade vi en generell uppfattning av att de svenska medierna 

framställde polisens omorganisation på ett kritiskt sätt. Eftersom att vi inte hade resurserna 

att analysera alla medier fick vi begränsa studiens till två dagstidningar. Resultaten som 

framgick vid analysens slutskede bekräftade vår hypotes: att medierna framställer polisens 

omorganisation på ett negativt sätt. Dock hade vi inte förväntat oss att negativiteten skulle 

vara så genomgående. Då alla artiklar var vinklade negativt hade vi inte förväntat oss. 

Måhända att resultatet hade blivit annorlunda om vi hade haft möjligheten att analysera flera 

medier. 

7.1. Slutdiskussion  

Hur framställer Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet polisens omorganisation?  

Vilka aktörer får komma till tals? 

Helhetsbilden av analysen är att väldigt tydlig kritik riktas mot ombildningen av polisen. Om 

man väljer att läsa de två största dagstidningarna i Sverige blir bemött av ett negativt 

perspektiv av polisens organisation och får en bild av en organisation där genomförandet 

framstår som icke fungerande. Utifrån studiens resultat kan det tolkas som att Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet aktivt väljer att vinkla artiklarna negativt eller kritiskt mot 

polisens ombildning och lämnar därför ingen plats för artiklar som utelämnar kritik av 

omorganiseringen. Avsaknaden av de positiva skildringarna från organisationen lyser med 

sin frånvaro. Tack vare de nio temana i kombination med analysverktygen visar resultatet att 

artiklarna främst kritiserar hela ombildningen. De främsta aktörerna som synliggörs i 

artiklarna är rikspolischefen Dan Eliasson, som ständigt försvarar utvecklingen av 

omorganisationen och inrikesministern Anders Ygeman, som konstant bortförklarar den 

dåliga statistiken.  

Frågan som blir relevant att ställa i sammanhanget är: Hade det skrivits något om 

omorganisationen om den hade fungerat bra? För som tidigare studier visar, Hjältar, blåljus 

och säkerhet (2008), så är det mer intressant för media att skriva om ett händelseförlopp 

som inte fungerar. Precis som teorin om nyhetsvärderingen säger är det negativa nyheter 

som säljer bättre och det kan vara en bidragande faktor för att medierna följer den rådande 

omorganisationen. Hade hela ombildningen gått som planerat, hade den förmodligen inte 

fått lika mycket plats i tidningarna. 

Konsekvenserna för denna negativa och kritiska skildring i medierna kan spegla sig i 

medborgarnas förtroende för statliga institutet, och inte minst polismyndigheten. Det 

minskade förtroendet kan leda till en minskad trygghet som medborgare i samhället. Även då 

polismyndigheten inte verkar för betalande kunder eller producerar något med målet att öka 

konsumtion, så är tilltron för polisens tjänster minst lika viktiga samt deras anseende hos 
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medborgarna. Om en nödsituation uppstår ska människor tryggt kunna kontakta polisen, 

utan att tveka över om de gör någon nytta eller inte. 

Syftet med studien var att identifiera hur den svenska dagspressen framställer polisens 

omorganisation. Det kan konstateras att ombildningens situation utgörs av ett krig mellan 

aktörer som konstant skyller ifrån sig, anklagar varandra eller bortförklarar den stundande 

krisen. Resultatet av vår studie kan inte beskylla någon enskild individ för krisen och inte 

heller förklara orsaken till den, utan endast konstatera att omorganisationen framställs på ett 

sätt som skildrar en dåligt fungerande organisation. Oavsett är det en situation där det är lätt 

att skylla på någon annan.  

7.2. Vidare forskning 

I den här studien har det endast fokuserats på att analysera medierna, inte deras mottagare. 

För att få en större förståelse och bredare kunskap om rapporteringen om polisens 

omorganisation hade det varit givande att se resultatet av mottagarnas uppfattning. Genom 

att förfråga Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets läsare, antingen med hjälp av intervjuer 

eller enkäter, hade kunskapen om rapporteringen utvecklas ytterligare och kunnat 

återkopplas med hur medierna påverkar sin publik. För att utvidga kunskapen i ämnet ännu 

ett steg längre hade det varit intressant att även analysera andra medier än Dagens Nyheter 

och Svenska Dagbladet. Alternativ som exempelvis andra tidningar, television eller radio. 

Antingen genom att göra fristående analyser eller jämföra medierna med varandra.   

Eftersom att denna studie genomfördes när polisens omorganisation fortfarande var 

pågående är det även väldigt intressant att i framtiden analysera ämnet igen. Det finns en 

chans att resultatet blir annorlunda om exakt samma studie genomfördes igen om några år 

igen. Då har omorganisationen slutförts och polismyndigheten antagligen utvecklats 

ytterligare. Av flera anledningar kan framtida analyser resultera i intressanta diskussioner 

rörande resultatet av denna studie. Frågor som exempelvis: fortsätter den negativa 

vinklingen av polisens omorganisation att lysa igenom i medierapporteringen, eller kommer 

det att ske en förändring i framtiden? Vilka aktörer kommer få platser i mediernas 

rapportering? Förbättringsplanerna och utlovande handlingarna från politikerna och 

rikspolischefens sida, kommer de bli uppfyllda?    
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9.  Bilagor 

Bilaga 1. 

Dagens Nyheter 1 (DN1) 

Utryckningar tar lång tid – trots nya organisationen 

PUBLICERAD 2016-09-01 

Den nya myndigheten skulle effektivisera polisarbetet, men den har inte gjort 

att polisen kommer snabbare på akuta larm – snarare tvärtom. 

I nästan hälften av fallen dröjer det mer än 15 minuter innan polisen anländer 

till en pågående misshandel. 

Det är en måndagskväll i april. En 67-årig man kommer hem till sin villa i utkanten av 

Göteborg och märker direkt att någon är inne i huset. En okänd bil står på uppfarten, dörren 

är öppen och en gardin är fördragen. Mannen ringer 112 och inbrottslarmet får högsta 

prioritet. 

Ändå dröjer det en och en halv timme innan polisen dyker upp. Tjuvarna har sedan länge 

lämnat platsen. 

Ärendet är långt från unikt. DN har granskat polisens ”prio ett-ärenden”, de larm som 

bedöms som de allra mest akuta i polisens utryckningsverksamhet. I instruktionen framgår 

att ett ingripande i dessa fall ska ske ”omedelbart”. Det handlar om brådskande ärenden där 

en gärningsman är på eller i omedelbar närhet av en brottsplats. Dit hör till exempel 

pågående villainbrott, som i fallet ovan, eller en pågående misshandel. 

DN:s granskning visar att det vid 59 procent av våldtäktslarmen tar längre tid än 15 

minuter för polisen att anlända till brottsplatsen. För de akuta misshandelslarmen handlar 

det om 49 procent som tar längre tid än 15 minuter. 

För pågående villainbrott tar det i 65 procent av fallen längre tid än 15 minuter. Då har de 

flesta gärningsmän hunnit lämna platsen. Samtidigt ökar möjligheten att lösa ett inbrott 

kraftigt om polisen lyckas gripa en tjuv på bar gärning. 

Statistiken gäller första halvåret i år. Polismyndigheten har på DN:s uppdrag tagit fram data 

ur sitt händelserapporteringssystem. Dagens Nyheter har sedan bearbetat materialet och 

tagit fram siffrorna. 

Vi har även begärt att få ta del av genomsnittstider för uttryckning men fått avslag. 

Ett av målen med den nya polisorganisationen har varit att arbetet ska effektiviseras. 

Polisen ska komma närmare medborgarna. Statistiken visar däremot att polisen inte kommer 

fram snabbare på de akuta larmen. 

DN har valt att jämföra med hur det såg ut fem år tidigare, under första halvåret 2011. 

Jämförelsen visar att utryckningstiderna är oförändrade eller försämrade. 



 
 

Till exempel har utryckningstiden för de akutärenden som rör misshandelsfall enligt samma 

definition försämrats med fyra procentenheter. För våldtäktsfall motsvarar försämringen en 

procentenheter. För inbrottslarm är siffrorna oförändrade. 

– Det är ett uttryck för att man hittills inte har lyckats trycka ut resurserna i den konkreta 

verksamheten. Det överensstämmer med den allmänna bilden av att det finns stora svagheter 

i polisorganisationen. Jag har till exempel fått höra att Växjö förra helgen hade en enda 

patrull på orten, trots att det var lönehelg och vackert väder. Det säger något om situationen, 

säger Rolf Granér, polisforskare och lektor vid polisutbildningen i Växjö. 

I Storstockholm har utryckningstiderna förbättrats något. Den marginella försämring som 

skett kan i stor utsträckning kopplas till övriga Sverige. 

DN har granskat ett stickprov på 100 ”prio ett-larm” som gäller villainbrott. Genomgången 

visar att det kan ta så lång tid som över en timme, eller i vissa fall över två timmar, innan 

polisen kommer fram till ett sådant larm. 

Det rör sig alltså inte om redan begångna inbrott, utan om larm där tjuven är kvar på 

brottsplatsen. I exemplet i Göteborg stannade personerna på brottsplatsen i cirka 15 minuter. 

Efter omorganisationen har flera länskommunikationscentraler slagits ihop till 

regionledningscentraler. Arbetet pågår fortfarande och har, enligt polisen, lett till en mer 

flexibel verksamhet. En polispatrull i norra Småland kan hjälpa till i angränsande län, till 

exempel i Östergötland, med betydligt mindre krångel än förut. 

Att utryckningstiderna inte har förbättrats beror till stor del på att antalet patruller inte har 

ökat. 

Maria Hård, ställföreträdande chef för regionledningscentralen i Bergslagen, säger att 

avstånden kan spela stor roll, i synnerhet utanför storstadsområdena. En stor förklaring till 

långa utryckningstider är att patruller är upptagna på redan prioriterade jobb, till exempel 

med en gripen person i bilen. Hon pekar också på att polisen har ett mycket brett uppdrag. 

– Vi lägger mycket resurser på handräckningar. Vi har polisiära resurser som sitter och kör 

folk från till exempel ett sjukhus till ett annat. De blir då låsta. Gör man sådana transporter 

så kan man inte åka på ett ”prio ett-larm”. Det tar mycket av vår tid, säger Maria Hård. 

  



 
 

Bilaga 2.  

Dagens Nyheter 2 (DN2) 

Gränskontroll bara 8 promille av polisarbetet 

PUBLICERAD 2016-09-05 

Inrikesminister Anders Ygeman (S) skyller polisens försämrade resultat under 

2015 på gränskontroller och terrorhot. Men polisens egen statistik stöder inte 

förklaringen. Mindre än 1 procent av polisens resurser gick åt till detta, visar 

DN:s granskning. 

– Det liknar mest rökridåer, säger docent Micael Björk vid Göteborgs 

universitet. 

Sedan DN i förra veckan berättat att andelen uppklarade brott i fjol föll tillbaka till 1990-

talets låga nivå har inrikesminister Anders Ygeman i flera sammanhang kommenterat 

situationen. 

I intervju efter intervju har han upprepat samma budskap: det är främst faktorer utom 

polisens kontroll som gjort att myndigheten inte levererat förväntat resultat. 

”Bakgrunden är naturligtvis den hårt ansträngda situationen som polisen har varit i det här 

året med gränskontroll för första gången på 20 år, det största flyktingmottagandet sedan 

andra världskriget och ett förhöjt terrorhot”, sa inrikesministern i SVT ”Agenda” i söndags 

kväll. 

För att kontrollera dessa påståenden har DN begärt ut tillgänglig statistik från polisen. 

Redovisningen ger klent stöd åt Anders Ygemans beskrivning: 

Gränskontrollerna. Under september, oktober, november och december 2015 lade polisen 

ner 223 801 arbetstimmar på inre utlänningskontroll och gränskontroller inom ramen för 

kommenderingen Alma. Detta motsvarar knappt 8 promille av den samlade arbetstiden inom 

polisens kärnverksamhet om 28,9 miljoner arbetstimmar under året. 

Flyktingmottagandet. Brott och ordningsstörningar med koppling till asylsökande gavs 

under oktober 2015 en särskild kod. Polisens mätning visade att ungefär 1 procent av alla 

ingripanden i landet under en tremånadsperiod var relaterade till migrantströmmen. 

Utslaget på hela året innebär det uppskattningsvis 3 promille. 

Terrorhotet. Nationella siffror saknas. I Region Stockholm, där hotet ansågs störst, 

arbetade polisen cirka 8 900 timmar vilket ska jämföras med en total arbetstid under året om 

7,2 miljoner timmar. Andelen terrorrelaterat arbete utgjorde därmed drygt 1 promille av allt 

polisarbete i regionen. 

Vid dessa insatser är det i första hand yttre personal som tagits i anspråk. 

– Det var mest ingripandepersonal och inte utredare som togs ut för gränskontrollerna, 

berättar kommissarie Thomas Wallberg, nationell kommenderingschef för Alma. 



 
 

I hans ögon är kopplingen mellan ökad gränskontroll och en allmänt försämrad 

uppklaringsprocent inte given. Tvärtom, påpekar han, ledde den skärpta gränskontrollen inte 

sällan till att brott som annars inte skulle ha upptäckts kunde klaras upp. 

– Det är ju ett faktum att antalet brott som uppdagats på Öresundsbron ökat. Utredningen 

börjar ju redan på brottsplatsen och den är det ju ingripandepersonalen som tar hand om. Så 

även i Alma bedrev man utredningsverksamhet och det kan gälla alltifrån narkotika och 

rattfylla till människosmuggling, säger Thomas Wallberg. 

Även när det gäller utryckningar till flyktingmottagningar och asylboenden har de aktuella 

brotten – bland annat misshandel, hot och ofredanden – snarast präglats av goda 

utredningsförutsättningar. Detta eftersom både målsäganden och misstänkta vanligtvis 

funnits på platsen. 

– Visst har de här avrapporteringarna ibland tagit väldigt lång tid, bland annat eftersom 

patrullerarna fått vänta på tolkar. Men hur det har påverkat utredningsverksamheten har jag 

ingen aning om, säger Martin Staxäng som är Alma-ansvarig i Västra Götaland. 

Också Stefan Hector vid Nationella operativa avdelningen, som samordnat polisens 

insatser efter den höjda terrorhotnivån i november 2015, har svårt att se det tydliga samband 

som inrikesminister Anders Ygeman slagit fast. 

– På vilket sätt kan man säga att terror påverkar utredningsresultaten? Det kan väl tyckas 

vara en koppling som i vart fall inte är helt rak, resonerar Stefan Hector. 

Vilket faktaunderlag som inrikesministern stöder sig på vet Stefan Hector inte. 

Förutom de regionala siffrorna från Stockholm, som DN redovisat ovan, finns ingen 

rapportering i polisens tidssystem PUM-A. 

– Kommunikationsavdelningen har varit i kontakt med dem som kör de här systemen och det 

finns ingen sådan inläggning, säger han. 

Konkret innebar den höjda terrorhotnivån hösten 2015, som beslutades med anledning 

av en förundersökning om förberedelser till terroristbrott i Stockholm, en order om allmänt 

höjd vaksamhet inom hela polisorganisationen. 

Redan efter ett par dagar avblåstes dock det akuta läget, sedan det visat sig att 

Säkerhetspolisen felaktigt hade riktat misstankar mot en asylsökande man i Boliden. 

– Men vi behöll en viss beredskap in på året därpå, berättar Stefan Hector. 

Den höjda terrorhotnivån fick vissa konsekvenser för den polisiära verksamheten, men då 

inte genom att brottsutredningar blivit liggande. 

– Det är en omständighet som tynger oss i framför allt utbildning och utveckling, men kanske 

också litegrand i operativt arbete. Den polis som står på en plats där många människor rör 

sig, typiskt sett en plats där terrorangrepp genomförs, jobbar inte med så kallade 

egeninitierade ingripanden. 



 
 

Docent Micael Björk vid Göteborgs universitet är en av dem som reagerat på Anders 

Ygemans förklaringar. 

– Det liknar mest rökridåer, säger Micael Björk, som i en nyutgiven bok granskat polisens 

pågående omorganisation. 

Hans slutsats är i stället att de allt sämre uppklaringssiffrorna bottnar i det sätt på vilket 

omorganisationen har utförts. 

– Det Ygeman nämner är små förändringar jämfört med den väldigt stora förändring som 

skett genom omorganisationen. Tar man till exempel sönder alla utredningsgrupper 

samtidigt, och sätter ihop dem på ett nytt sätt som skett nu, försämras självklart det som 

tidigare har fungerat relativt bra. 

 

  



 
 

Bilaga 3. 

Dagens Nyheter 3 (DN3) 

Kritiserad polisreform kan förändras 

UPPDATERAD 2016-09-06 PUBLICERAD 2016-09-06 

Det var fel av förra regeringen att låta externa utredare stöpa om polisen. Det 

menar nu rikspolischef Dan Eliasson och riktar för första gången kritik mot 

arkitekterna bakom reformen. 

”När en myndighet eller verksamhet utvecklas så är det verksamheten själv som 

ska ta ansvar för det”, skriver Eliasson till DN. 

Vid ett möte i polishusets plenisal den 29 augusti riktade rikspolischef Dan Eliasson för 

första gången öppen kritik mot Genomförandekommitténs roll. 

– Det var uppseendeväckande. Rikspolischefen sa att ”det nog inte var så bra att kommittén 

fick så stort ansvar” och att ”mer av förändringsarbetet borde ha legat på polisen”, berättar 

Polisförbundets ombudsman Göran Malmborg. 

– Eliasson framförde kritik mot kommittén och menade att det nog måste göras vissa 

justeringar, bekräftar Karin Svenning, ordförande inom fackförbundet ST. 

Rikspolischefens föredragning var ett svar på att facken krävt en lägesbild av den segdragna 

omorganisation som myndigheten fortfarande befinner sig i. 

Kritiken mot Genomförandekommittén var särskilt känslig eftersom två av dess tidigare 

ledamöter befann sig i lokalen: polisens HR-chef Kajsa Möller och Eva Brandtell, chef för 

rikspolischefens sekretariat. DN:s källor vittnar om att i första hand Kajsa Möller fått utstå 

allt mer intern kritik. 

– Genomförandekommittén gick ifrån det som stod i deras direktiv och hittade på en del 

”managementvarianter” som inte föll i god jord och det är det som visar sig inte fungerar. 

Den som var pådrivande var Kajsa Möller, säger en hög befattningshavare som begärt att få 

vara anonym. 

DN sökte under tisdagen rikspolischef Dan Eliasson. Pressekreterare Stephan Ray 

meddelar att Eliasson i nuläget endast lämnar följande skriftliga kommentar till sin kritik 

rörande Genomförandekommittén under mötet med fackförbunden: 

”Jag står naturligtvis bakom grunderna i polisreformen. Men det är min principiella 

ståndpunkt, att när en myndighet eller verksamhet utvecklas så är det verksamheten själv 

som ska ta ansvar för det. Det gäller den pågående omorganisationen i polisen såväl som 

andra delar av statsförvaltningen.” 

På onsdagen och torsdagen denna vecka leder Dan Eliasson en planerad tvådagarskonferens i 

Uppsala för den högsta polisledningen. DN erfar att polisens försämrade resultat och 



 
 

effekterna av den kritiserade reformen kommer att dominera agendan. Målet med 

konferensen är att den ska utmynna i betydande förändringar av organisationen. 

En som skulle välkomna detta är tidigare justitieminister Thomas Bodström (S). Han 

menar att kommittén drev igenom en organisation som blev ”alltför byråkratisk och 

administrativ”. 

– Det togs väldigt mycket hänsyn till HR medan man verkar ha glömt bort det som är det 

viktigaste inom polisen, nämligen att förebygga brott och utreda brott. Det är min bild, säger 

Bodström till DN 

Hösten 2014 såg allt ut att vara väl riggat inför det stora skifte där 23 polismyndigheter några 

månader senare skulle slås samman till en. Planen sades vara förankrad i detalj. 

Genomförandekommittén hade rest runt till 17 orter och lyssnat på poliser, chefer och 

fackliga företrädare. Ett par tusen anställda hade fått föra fram sina synpunkter i mängder av 

olika arbetsgrupper. Och medborgare i Gävle, Karlstad, Luleå, Eskilstuna, Kalmar och Visby 

hade bjudits in för att ge synpunkter. 

Thomas Rolén, som ledde Genomförandekommittén, försäkrade att reformen skulle följa 

försiktighetsprincipen och att inga dramatiska förändringar skulle drabba själva 

polisverksamheten. 

Men i mitten av oktober 2014 kom nya bud. Thomas Rolén och hans medarbetare Kajsa 

Möller meddelande Polisförbundet och övriga fack att samtliga 2 900 chefer måste söka om 

sina tjänster. Polisförbundets ombudsman Göran Malmborg: 

– Rolén och de andra kom in i mötesrummet och var påtagligt stressade. När vi förstod vad 

de planerade sa vi att detta var någonting vi inte kunde gå med på. Då kom Rolén fram till 

mig och frågade ”vill ni ha krig?”. 

Det blev inget krig. Polisförbundet valde i stället att lämna förhandlingen. 

– Vi kunde inte acceptera det här eftersom vi insåg att det skulle tvinga in polisen i en 

förlamande, tillfällig organisation, säger Göran Malmborg, som begärde att kritiken skulle 

protokollföras av kommittén. 

”Väl fungerande polisarbete kan nu slås sönder och försämra verksamhetsresultatet vilket i 

sin tur skadar rättssäkerheten och medborgarnas förtroende för polisen”, skrev förbundet 

och spådde en mörk framtid. 

En avslutande känga riktades till Kajsa Möller: 

”Vi är även kritiska till att arbetet har letts med allt för stort inflytande från HR-

verksamheten som i detta fall saknar polisiär yrkeskunskap.” 

Genomförandekommitténs förändringsiver stannade emellertid inte vid att 

ifrågasätta hela polisens chefskader. I sin strävan att skapa en fulländad organisation gick 

Thomas Rolén och de andra längre än vad betänkandet bakom reformen medgett, enligt flera 

av DN:s källor. I deras ögon kunde i princip varje spaningsrotel, narkotikaavdelning och 



 
 

utredningsenhet monteras ner för att byggas upp på ett bättre sätt. Till exempel bröts 

väletablerade utredningsenheter i Nacka och Södertälje upp och flyttades till Flemingsberg. 

Samtliga poliser på Lidingö förflyttades samtidigt till centrala Stockholm. 

- Det är naturligt att det har havererat. Allt skulle göras om enligt management-modeller. 

Man byggde organisationen utifrån rutor och linjer. Det gjorde att man förlorade massor med 

kunskaper som fanns i den tidigare organisationen, säger Bo Wennström, professor i 

rättsvetenskap vid Uppsala universitet, som har utvärderat polisreformen. 

Thomas Rolén är i dag tillbaka på Kammarrätten i Stockholm, där han har titeln president. 

Hur ser han på sitt ansvar för den kris som polisen kastats in i? 

– Det är ingen som har vänt sig till mig och sagt att det var något fel med det arbete som vi 

bedrev. Jag läser ju vad man skriver i DN och andra medier, men jag sitter på läktaren nu. 

Jag har ingen insyn i hur arbetet bedrivs strategiskt och operativt, säger Thomas Rolén. 

Så sent som för några veckor sedan träffade han emellertid rikspolischef Dan Eliasson. 

– Vi har känt varandra sedan gammalt och sågs på en öl efter jobbet. Vi diskuterade polisen, 

men om det var något som direkt var hänförligt till mitt arbete i kommittén kan jag inte säga. 

Uttryckte han något missnöje? 

– Nej, nej. Det var mer vänskapligt. 

Kan du se något misstag som du gjorde som kan kopplas till de bekymmer som polisen ser 

nu? 

– Jag har inte analyserat det. 

Fick inte Polisförbundet rätt när de förutsåg att det skulle bli problem? 

– Jag lämnade över den 1 januari 2015. Alla regionchefer, HR-chef och så vidare kvitterade 

att de hade en organisation som skulle fungera. Sedan är jag inte med i loopen. 

HR-chefen Kajsa Möller har inte gått att nå, trots flera meddelanden. 

  



 
 

Bilaga 4.  

Dagens Nyheter 4 (DN4) 

Beatrice Ask: Det är lätt att skylla på någon annan 

PUBLICERAD 2016-09-08 

Förra justitieministern Beatrice Ask (M) dömer ut rikspolischef Dan Eliasson 

angrepp mot hennes beslut att ge en extern kommitté makten över polisens 

omorganisation. – Det är ju bara dumt. Det rikspolischefen ska svara på är vad 

han tänker göra för att rätta till det som uppenbarligen inte fungerar, säger Ask. 

Som DN skrev på onsdagen skjuter rikspolischef Dan Eliasson nu över delar av ansvaret för 

myndighetens kris på alliansregeringen. Vid ett möte i polishuset i förra veckan sa Eliasson 

att det var fel att 2012 ge kammarrättspresident Thomas Rolén och den så kallade 

Genomförandekommittén i uppdrag att i detalj planera och driva igenom polisens stora 

omorganisation. 

”När en myndighet eller verksamhet utvecklas så är det verksamheten själv som ska ta ansvar 

för det”, har Eliasson gjort klart i DN. 

Den som skrev under regeringsuppdraget till Thomas Rolén var dåvarande justitieminister 

Beatrice Ask (M). Hon reagerar med förvåning på Eliassons utspel och avfärdar att det skulle 

ha varit bättre om polisledningen på egen hand skött hela sammanslagningen av de tidigare 

23 polismyndigheterna avfärdas av Beatrice Ask. 

– Skälet till att det blev en särskild kommitté var att den vanliga polisverksamheten måste 

fungera under tiden. Det ingick ju i reformen att ändra massor av regelverk och författningar 

och mycket annat arbete som i så fall hade tagit tid från den riktiga verksamheten, säger 

Beatrice Ask, som i dag är ordförande för riksdagens justitieutskott. 

Dan Eliassons företrädare, dåvarande rikspolischefen Bengt Svenson, var enligt Ask heller 

inte intresserad av att själv leda sammanslagningen.  

– Då hade han inte hunnit med det som en rikspolischef ska. 

Varför tror du Dan Eliasson går ut så här? 

– Det är lätt att skylla på någon annan när man har ett eget ansvar. Men det är politisk taktik 

han ägnar sig åt, i stället för att ta itu med de egentliga problemen. Och jag blir lite upprörd 

eftersom det här handlar om en så central verksamhet för människor och för landet. 

Slutsatsen av rikspolischefens kritik är att Genomförandekommittén saknade den insikt om 

polisens förutsättningar som krävdes för uppdraget. Även detta tillbakavisas av Beatrice Ask.  

– Det är ju bara dumt. Sanningen är att kommittén innehöll många aktiva polischefer, säger 

Beatrice Ask och nämner nuvarande ställföreträdande rikspolischefen Mats Löfving samt 

regionpolischeferna Ulrika Herbst och Carin Götblad. 



 
 

Beatrice Ask instämmer däremot i att det finns saker som Genomförandekommittén kunde 

ha gjort bättre, bland annat snabbare chefstillsättningar. 

– Förseningarna har gjort att hela organisationen haltat. Jag har också sett verksamheter där 

jag undrar om det verkligen blivit bättre med den nya ordningen. Men inga reformer 

fungerar perfekt i alla detaljer, och då måste rikspolischefen och inrikesministern agera och 

inte bara följa utvecklingen som de gjort i snart två år. 

Att gränskontroller, flyktingmottagande och terrorhot skulle vara huvudförklaringen till 

polisens försämrade uppklaringsresultat under 2015, vilket både polisledningen och 

inrikesminister Anders Ygeman (S) hävdat, tror inte Ask. 

– Absolut inte, och det tycker jag att DN har visat. Faktorerna har naturligtvis inneburit en 

anspänning i vissa delar av polisorganisationen, men generellt går det inte att skylla på det. 

Det är strukturella problem och ledningsproblem som gör att man tappar fart. 

Dan Eliasson ville under onsdagen inte utveckla sin kritik mot Genomförandekommitténs 

roll.  

– Han är upptagen i ledningsmöte till och med fredag, hälsar pressekreterare Malin Näver. 

Beatrice Ask förväntar sig att ledningsmötet leder till en plan för hur polisens vikande 

resultat ska kunna vändas. 

– Det rikspolischefen ska svara på nu är vad han tänker göra för att rätta till det som 

uppenbarligen inte fungerar. Vi har fortfarande inte sett att det som är avsikten med 

reformeringen har uppfyllts utan, tvärtom, så har vi för lite kraft när det gäller det egentliga 

polisarbetet. 

  



 
 

Bilaga 5.  

Dagens Nyheter 5 (DN5) 

Dan Eliasson: Hundratals nyanställda ska lösa krisen 

PUBLICERAD 2016-09-10 

600 nya civilanställda brottsutredare, bättre arbetsförhållanden för poliser och 

en fredsinvit till Polisförbundet. Dessutom ska missarna i omorganisationen 

rättas till. Det är rikspolischef Dan Eliassons löften för att vända de negativa 

resultaten och komma till rätta med krisen hos polisen. 

Rikspolischef Dan Eliasson och hans ställföreträdande, Mats Löfving, har precis återkommit 

till Stockholm efter ett långmöte i Uppsala med landets sju regionpolischefer. 

– Vi har träffats i ledningsgruppen under två dagar för att stämma av våra intryck. Och 

slutsatsen är att läget är allvarligt, inleder Dan Eliasson. 

Vad är allvarligast? 

– Tre faktorer: de vikande utredningsresultaten, den operativa förmågan som har brister 

samt arbetsmiljön och förutsättningarna för våra anställda. 

Och om du tänker på brottsoffren? 

– De drabbas ju indirekt genom de här tillkortakommandena. 

Vad är det viktigaste du och dina chefer kom fram till? 

– Den första av fyra punkter är att vi ökar takten i rekryteringarna. Under 2017 anställer vi 

ytterligare 600 civilanställda utöver de 700 som vi anställer under innevarande år. Sedan 

dimensionerar vi intagningen till polishögskolan så att vi blir 1500 poliser fler netto fram till 

2020. 

Vad ska de 600 civilanställda göra? 

– Företrädesvis hjälpa till i utredningsverksamheten. Vi har en prioriteringsordning och den 

kan Mats Löfving redogöra för, säger Dan Eliasson och vänder sig till sin chefskollega. 

– Vi har en plan för hur vi ska se de första generella tendenserna på att resultaten kommer att 

vika uppåt nu under hösten. Mest tydligt ska detta visa sig för brott i nära relationer, 

våldtäkter och sexualbrott mot barn. Vid samma tid nästa år kommer vi se att resultatet har 

vänt tydligt. Det är den ambition som finns, säger Mats Löfving. 

Andra delen i polisledningens åtgärdspaket är, som DN berättade tidigare i veckan, att riva 

upp ineffektiva strukturer som skapades i och med omorganisationen 2015. Flera 

regionpolischefer har internt kritiserat den centraliserade ordning som innebär att de själva 

inte styr över de IT-experter, ekonomer, jurister och kommunikatörer som sitter i samma 

hus. Istället måste alla beslut numera ta omvägen om Stockholm. 

– Nu har det gått mer än ett och ett halvt år och vi konstaterar att det behöver göras vissa 

saker som gör det lättare för de poliser som jobbar längst fram, kommenterar Dan Eliasson. 



 
 

Vad betyder det konkret? 

– Det kan handla om utrustning, utbildningar, rekryteringar, stöd i kommunikation och 

juridik. Det nationella stödet går inte tillräckligt snabbt och det skapar en frustration när 

man är i en svår arbetsmiljö och vi måste se om vi kan snabba upp de här stödprocesserna. 

Som DN berättade i veckan har Dan Eliasson riktat intern kritik mot att Alliansregeringen 

gav den externa Genomförandekommittén, under ledning av kammarrättspresident Thomas 

Rolén, makt över hela polisens omorganisation. Men Eliasson vill inte utveckla sin kritik. 

– Det är klart att huvudarkitekten bakom reformen har ett ansvar. Men nu är det jag och vi 

övriga i ledningen som äger frågan och eventuella tillkortakommanden kan vi justera, svarar 

han. 

En tredje del i åtgärdsplanen är att polisen ska fortsätta den kvalitativa uppryckning av 

utredningsverksamheten som inleddes i våras med bland annat bättre dokumentation på 

brottsplatser. 

– Och den fjärde punkten är att vi måste komma till en annan nivå i vårt samarbete med 

arbetstagarorganisationerna, fortsätter Eliasson. 

Fred med facket? 

– Fred betyder att det varit något annat innan. Så upplever jag inte situationen. Men 

relationen har inte varit tillräckligt bra. 

Utspelet i denna del kommer efter fortsatta avhopp inom poliskåren. Polisförbundet har 

också kritiserat att polisen, under Eliassons ledning, kört över medlemmar genom att 

kommendera personal till platser långt från hemorten. Samma sak gäller det faktum att 

nyanställda i många fall har fått högre löner än de som tjänstgjort i flera år. 

– Vi vill gärna försöka få tillstånd ett nytt samverkansavtal. Och här vill jag sträcka ut 

handen, fortsätter Eliasson. 

Inrikesminister Anders Ygeman har gett dig och övriga ledningen fyra månader för att vända 

den negativa utvecklingen när det gäller bland annat polisens förmåga att lösa brott. Klarar 

ni det? 

– Vi måste leverera bättre utredningsresultat, vi är medvetna om det och att vi måste se till 

att vi kommer närmare medborgarna. 

Vad händer annars? 

– Då är det mycket enkelt: det ska bli bra till slut. Och är det inte bra, så är det inte slut. Då 

får vi vidta ytterligare åtgärder. 

Har du någon gång tvivlat på din förmåga att leda svensk polis? 

– Nej. 

Hur uppfattar du det förtroende som poliser i allmänhet har för dig? 

– Jag vet att förtroendet för mig och för många andra i ledningen är naggat i kanten just nu 

och att det är svårt, både med arbetssituationen och synen på hur vi i ledningen och jag har 



 
 

agerat. Men vi försöker vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förbättra 

förutsättningarna för våra poliser. 

Vilken är den viktigaste förklaringen till att färre brott klarades upp 2015? 

– Ja du … Hur många timmar har inte vi ägnat åt att det där, suckar Dan Eliasson och 

beklagar uppföljningssystemens brister. 

– Det är uppenbart att vi inte riktigt lyckas förmedla statistik som gör att det går att föra ett 

bra samtal om det. 

Rikspolischefens egna funderingar lyder så här: 

– Det finns de som på pekar på att vi blivit färre sakta men säkert de senaste åren och att en 

stor generationsväxling gjort att vi har tappat kompetens. Annat är att brottsligheten ändrat 

karaktär och gått ut på nätet där det är svårt att hitta gärningsmännen. Sen har vi det här 

som ni har pekat på, det vill säga i hur stor utsträckning migrationen och terrorhotet har 

påverkat oss. Vi har kanske lite olika bilder där, men att det har någon påverkan … så är det 

nog i alla fall. 

– Sen är det tveklöst så att vi gör en stor omorganisation där vi går från en miljö som vi har 

jobbat i och slår sönder enheter och bygger nya. Och den transitionen, ja, det vet alla att det 

påverkar arbetssituationen. Men att spalta upp det där i procent – jag tror inte att den 

övningen låter sig göras. 

DN:s granskning har bland annat skildrat hur Skånepolisen, på grund av resursbrist, 

uppmanat brottsoffer att själva säkra bevis och leta spår. Vad tänker du när du läser om 

detta? 

– Det är ju inte så vi vill ha det. Vi vill ju vara en polis som är nära medborgare och 

brottsoffer, som kan göra det vi alla vill, nämligen att göra skillnad i människors vardag. 

På en skola i Kristianstad tvingades personalen själv omhänderta en knivbeväpnad man som 

tagit sig in bland eleverna och det dröjde två timmar innan polis kom på plats. 

– Det belyser det faktum att vi är för få. 

I många fall kommer polisen trots allt ut på plats, som när bilar sätts i brand och sten kastas 

mot räddningspersonal. Ändå grips få gärningsmän och problemen bara fortsätter. 

– De som har varit i tjänst har gjort ett hårt arbete och jobbat under svåra omständigheter, 

säger Dan Eliasson och går i god för att kriminella krafter i fjorton utpekade förortsområden i 

framför allt storstäderna inom kort ska få det tuffare. 

Samtidigt varnar han för att detta kan göra att förbättringarna uteblir på andra håll. 

– Vi är fullt övertygade om att vi kommer att kunna göra skillnad i de här områdena före 

2016 års utgång. Men när vi prioriterar dessa fjorton finns det risk att vi inte kan gå fram i 

samma takt i andra områden. 

 



 
 

Bilaga 6.  

Dagens Nyheter 6 (DN6) 

Lokalpolisen går på knä när mellanchefer togs bort 

PUBLICERAD 2016-09-22 

Arkitekterna bakom polisreformen drömde om en strömlinjeformad och 

slimmad organisation utan ”onödiga” mellanchefer. Men när ledningens modell 

mötte verkligheten gick verksamheten på många håll ner på knä. För att klara 

uppdraget bygger lokalpolisen nu upp en spretig flora av resurskrävande 

kanslier. 

Det blir allt tydligare att fjolårets stora omorganisation inte inneburit ett effektivare 

polisarbete. 

DN har rapporterat om sjunkande uppklaringssiffror och förlängda utryckningstider. 

Rikspolischef Dan Eliasson sade den 10 september till DN att läget är allvarligt, att man kan 

bli tvungen att riva upp delar av omorganisationen och att ytterligare 600 civilanställda ska 

snabbanställas. 

DN kan nu berätta att de akuta problemen bland annat bottnar i en förlamning på 

ledningsnivå inom den lokala polisen. De vinster som polisens personalavdelning hoppades 

nå genom att slimma organisationen och ta bort mellancheferna har, enligt DN:s källor, 

inneburit ett extremt högt tryck på landets 104 lokala polischefer. 

– Jag är ofta fast i mejl och administration, vilket går ut över verksamheten, säger Anders 

Börjesson, lokalpolisområdeschef i Göteborg. 

– Vi är 320 medarbetare och 28 gruppchefer. Det säger sig självt att jag inte mäktar med att 

sköta alltihop själv, förklarar Pernilla Nilsson som leder Malmö Nord. 

Beskrivningarna stöds av en intern utredning. Tio polischefer på lokal nivå i Stockholm, 

Gävle, Västerås, Enköping, Mora, Örebro och Kristinehamn beskriver hur reformen innebar 

att de ”drunknade” i arbete, tappade kontroll och ”inte kunde fatta relevanta beslut”. 

Bakgrunden till situationen är att Genomförandekommittén, som fick i uppdrag att slå ihop 

de tidigare 23 polismyndigheterna, ville banta ner antalet sektions- och enhetschefer kraftigt. 

Samtidigt beslutades att i princip alla biträdande chefer skulle tas bort. På så sätt hoppades 

man kunna flytta resurser till kärnverksamheten och förbättra polisens möjligheter att 

förebygga, beivra och utreda brott. 

Siffror som polisen tagit fram på DN:s begäran visar att antalet indirekta chefer, de som inte 

har direkt kontakt med poliserna på fältet, minskat från 751 till 495 mellan 2014 och 2016. 

Under samma period har däremot antalet gruppchefer, som direktleder bland annat 

ingripande- och utredningspersonal, ökat från 1.899 till 2.586. 



 
 

Detta innebär att det i dag går i snitt drygt 5 grupper på varje mellanchef jämfört med 

ungefär 2,5 för två år sedan. Den ökade arbetsbelastningen har framför allt drabbat de lokala 

polischeferna. 

– När jag tillträdde i fjol hade jag ingen mellan mig och mina 19 gruppchefer. Det funkade 

inte, säger Jale Poljarevius, lokalpolisområdeschef i Uppsala. 

Sedan dess har han utsett två av gruppcheferna till så kallade ledningsstöd, anställt både en 

operativ koordinator och en planerare och nyligen lagt ut en annons i jakt på ytterligare två 

planerare. 

– Nu kan vi börja arbeta. Det går inte att jämföra med tidigare. 

På liknande sätt skapas nya ledningsgrupper utanför den ursprungliga planen på ort efter ort. 

Snabbast går detta i storstäderna och i de mellanstora städerna, där behovet av avlastning är 

störst. Ulf Johansson, som är regionpolischef i Stockholm, bekymras över att detta drabbar 

den redan hårt ansträngda kärnverksamheten i regionens 17 lokalpolisområden. Inte sällan 

tvingas alltså gruppchefer i yttre tjänst ta plats bakom skrivborden. 

– Det kan till exempel vara en utryckningspolis som hjälper till med den operativa 

planeringen. Det vill man ju egentligen inte, men vi måste samtidigt se till att systemet 

fungerar, säger han. 

DN:s källor uppger att ett avgörande problem i sammanhanget var att 

Genomförandekommittén ansåg att alla lokalpolisområden skulle vara uppbyggda på samma 

sätt oavsett antal anställda. Regeringens egen utredning från 2012 hade föreslagit att 

biträdande chefer skulle få finnas kvar i de stora lokalpolisområdena, men detta ströks bort 

av kommittén. DN:s källor vittnar om att en sexvåningsmodell, som tagits fram med hjälp av 

externa konsulter, till varje pris skulle hållas intakt. 

– Det fanns de som varnade för de följder vi nu ser. Men enhetligheten var det viktigaste, allt 

skulle se ut på samma sätt över hela landet, uppger en källa med god insyn i 

Genomförandekommitténs arbete. 

De svällande ledningsgrupperna byggs nu upp utan nationell samordning – trots att 

enhetlighet alltså varit ledordet för reformen. I den högsta polisledningen finns ingen samlad 

bild, och hur många nya tjänster som skapats vet man inte. 

– Det går inte att säga, då måste man titta på varje lokalpolisnivå, säger hr-chefen Kajsa 

Möller, ansvarig för polisens personalfrågor. 

Kajsa Möller, som även ingick i den kommitté som drev igenom omorganisationen, tycker 

inte att det gjordes några fel när lokalpolisområdescheferna organiserades. 

– Jag skulle inte vilja säga att det är något vi har missat, utan snarare är det så att vi nu har 

mer erfarenhet och praktisk tillämpning av reformen. Vi har kommit längre, helt enkelt, och 

ser vilka behoven är. 

Att kommittén inte ville lyssna på interna kritiker tillbakavisar Möller. 



 
 

– Jag skulle säga att vi lyssnade på alla inspel som kom från olika håll. 

Rikspolischef Dan Eliasson säger till DN att stödet till lokalpolischeferna är en av de mest 

aktuella frågorna just nu. Men några snabba förändringar kan han inte lova. 

– Avsikten är att alla chefer ska ha det stöd som de behöver för att driva en bra verksamhet. 

Vi har sagt att vi går i mål med reformen i alla delar och sedan ser vi om det här var det 

optimala sättet att organisera arbetet eller inte, säger Eliasson. 

Var sexvåningsmodellen en orealistisk pappersprodukt? 

– Det tror jag inte. Däremot kan det finnas anledning att göra justeringar på ett eller annat 

sätt. 

 

 

  



 
 

Bilaga 7.  

Svenska Dagbladet 1 (SvD1) 

Ygeman: "Rikspolischefen får ta oförtjänt mycket kritik" 

Polisen levererar inte tillräckliga resultat efter omorganisationen, säger inrikesminister 

Anders Ygeman (S) i SVT:s Agenda. Han vill se förbättringar innan året är slut. Polisen måste 

komma närmre medborgarna och höja uppklarningsprocenten för exempelvis våldtäktsbrott. 

Av Frida Svensson 

4 sep, 2016 

För många poliser väljer att lämna sitt arbete. Utredningar om allvarliga brott blir 

liggande. Och bara 14 procent av alla anmälda brott klarades upp under 2015 – jämfört med 

18 procent 2010. De senaste veckorna har det rapporterats om krisen inom poliskåren. 

Den omfattande omorganisationen, som startade i januari 2015, anses vara huvudorsaken till 

krisen. Strukturer har slagit sönder i grunden och skapat kaos, menar kritikerna. 

I SVT:s Agenda fick rikspolischef Dan Eliasson och inrikesminister Anders Ygeman (S) svara 

på kritiken. 

– Hittills tycker jag inte att omorganisationen levererat som den ska, sade Ygeman. 

Men han tillade också att det varit svårare för den nya strukturen att sätta sig, när polisen 

varit hårt pressad av gränskontroller, flyktingmottagande och ett förhöjt terrorhot. 

– Finns det saker som blivit fel så måste man vara beredd att lyssna på den kritiken som 

finns i organisationen. Man upplever att man inte blir lyssnad på och att det borde vara 

bättre återkoppling från chefer och åklagare. Vi måste se mer resultat under det här året. Vi 

måste få ut fler poliser närmare medborgarna, framför allt i socialt utsatta områden, sade 

Ygeman. 

Jag är nöjd med rikspolischefen som jag tycker ibland får ta lite för mycket oförtjänt hård 

kritik. 

Samtidigt som han upprepade budskapet att inte återgå till de ”21 småpåvedömen” som det 

var innan omorganisationen. Ygeman sa att uppklarningsprocenten måste höjas och lyfte 

fram våldtäktsbrott som en typ av brottslighet där polisen inte levererar tillräckliga resultat. 

– Jag förstår att tilltron sviktar när man upplever att färre och färre brott blir uppklarade. 

Därför måste vi vända den siffran, säger Ygeman. 

Rapporterna om krisen inom polisen har också lett till allt större kritik mot 

rikspolischefen Dan Eliasson. 

– Mot slutet av året måste vi se bättre resultat, sade rikspolischefen i Agenda, och menade att 

justeringar kommer att göras i höst. 

Anders Ygeman uttryckte inget missnöje över Eliassons ledarskap. 

http://www.svd.se/av/frida-svensson


 
 

– Jag är nöjd med rikspolischefen som jag tycker ibland får ta lite för mycket oförtjänt hård 

kritik, sade Ygeman. 

Polisen har fått 250 miljoner kronor extra i regeringsbudgeten i år, och snart kommer 

besked om hur mycket polisen tilldelas i den nya höstbudgeten. 

 

 

 

  



 
 

Bilaga 8.  

Svenska Dagbladet 2 (SvD2) 

Poliser uppmanas sätta jobbet före familjen: ”Sjukt” 

Familj och fritid beskrivs som intressen som konkurrerar med polisarbetet. Chefer uppmanas 

stå emot och sätta verksamheten främst. 

– Sjukt, säger Polisförbundets ordförande om formuleringarna i en rapport från 

Polismyndigheten. 

Av TT 

8 sep, 2016 (uppdaterad) 

Arbetsgivare ska underlätta för de anställda att förena arbete med föräldraskap, enligt 

lagtexten. Hänsyn ska tas även till andra familjeförhållanden – och till behovet av fritid, 

enligt kollektivavtalet. 

Jag orkar inte mer. Jag vill bara skrika på någon just nu. 

Men när Polismyndigheten gett sig själv i uppdrag att få till en "förbättrad planering och 

resursdimensionering" återger man chefer från två polisregioner så här i slutrapporten: 

"Cheferna måste orka stå upp för verksamhetens behov i förhållande till andra 

konkurrerande intressen såsom medarbetarnas familj och fritid. Verksamhetens behov måste 

gå före individuella behov". 

För en skiftarbetande polis som behöver få livet med dagisbarn att gå ihop får de två 

meningarna bägaren att rinna över. 

– Jag orkar inte mer. Jag vill bara skrika på någon just nu, säger han. 

I samma del av rapporten – där man sammanfattar diskussionen från "dialogdagar med 

Polisregion Stockholm och Polisregion Bergslagen" – står också att chefer måste jobba med 

"medarbetarnas inställning till och lojalitet med arbetet". 

Polisförbundets ordförande Lena Nitz reagerar starkt på formuleringarna. 

– Man utnyttjar ju redan de anställdas lojalitet till sitt uppdrag till bristningsgränsen, säger 

hon och ställer sig samtidigt frågande till vad som avses med skrivningarna om familj och 

fritid. 

Är man elak kan man tolka det som att Polismyndigheten struntar i lagar och avtal och att de 

visar upp en omänsklig personalpolitik, säger Nitz. 

För att få verksamheten att gå ihop har Polismyndigheten blivit alltmer beroende av att 

de anställda jobbar övertid. Som TT tidigare skrivit har övertiden till stora delar byggt på att 

folk ställer upp frivilligt, men många uppges nu vara trötta och erbjuder sig inte längre att ta 

extra pass. 

En sedan tidigare missnöjd polis i yttre tjänst ger sin tolkning av budskapet i rapporten: 



 
 

– Det som sägs indirekt är att det är dags att ta fram piskan för att motivera poliser att utföra 

jobbet när övriga incitament för ett engagemang inte längre existerar. 

En tredje polisanställd – som jobbar på en enhet som är extremt beroende av övertider – 

berättar att flera som tagit del av rapporten reagerat med ilska på formuleringarna. 

– Människor har ett liv. De har sambo, barn, dagislämningar, hundar, hus. Alla har inte 

möjlighet att helt anpassa sig till jobbet. 

Allt fler polisanställda väljer också att sluta. I år har totalt 713 poliser slutat under 

januari–augusti. Det är 112 fler jämfört mot samma period förra året. Samtidigt har 580 

civila slutat – 92 fler jämfört med förra året. 

 

 

  



 
 

Bilaga 9.  

Svenska Dagbladet 3 (SvD3) 

Polisledningen utlovar förbättringar 

Bättre utredningsresultat. Bättre relationer till facket. Nöjdare medarbetare och högre löner. 

Efter den massiva kritiken utlovar polisledningen en rad förbättringar. För lite och för sent, 

tycker facket om de presenterade åtgärderna. 

Av TT 

9 sep, 2016 

Dan Eliasson. Foto: Vilhelm Stokstad/TT 

Utredningsresultaten har försämrats, anställda klagar och allt fler säger upp sig. Förra 

veckan upprepade inrikesminister Anders Ygeman (S) i flera intervjuer att han vill se en 

förbättring av både resultat "och känslan i polisorganisationen" innan året är slut. 

– Nu har vi tagit fram åtgärder inom fyra områden som syftar till att skapa bättre 

förutsättningar. Vi tror att de ska få betydelse och skapa en bättre atmosfär inom vår 

organisation, säger rikspolischef Dan Eliasson till TT. 

Eliasson beskriver det som att polisledningen – förutom tidigare utvecklingsplaner – nu 

också lagt örat mot marken. 

– Vi har velat fånga upp ytterligare behov till förändring och justeringar, säger han. 

Efter den gigantiska omorganisation av polisen som inleddes i januari 2015 har många 

uttryckt missnöje över sådant som inte blivit som utlovat. Men ur ledningsperspektiv har 

frågan varit hur snabbt man ska gå in och förändra i tidigare planer. 

Å ena sidan vill vi låta reformen sätta sig i lugn och ro. Å andra sidan vill vi ta intryck av det 

som vi ser kanske inte fungerar tillräckligt väl just nu, säger Eliasson. 

Klart är i alla fall, enligt Eliasson, att de som jobbar "längst ut i organisationen, mot de 

kriminella i den yttre verksamheten, och i utredningsverksamheten" måste få bättre stöd i 

olika former. Men exakt vilka förändringar den slutsatsen kommer att medföra i praktiken är 

inte klart än. 

– Vi måste sätta oss ner och titta på det här och involvera dem som påverkas, säger Eliasson. 

I våras utlovade Eliasson 700 fler civilanställda för att hantera arbetsbördan inom 

myndigheten. Nu utlovar han ytterligare 600 civila som ska komma på plats under nästa år. 

Det rör sig främst om olika former av experter som ska gå in i utredningsverksamheten, säger 

rikspolischefens närmaste man, Mats Löfving, chef för Nationella operativa avdelningen 

(Noa). 

Mer pengar i budgeten har utlovats men hur mycket det blir får man veta först den 20 

september då regeringen överlämnar höstbudgeten till riksdagen. 



 
 

Den långsiktiga planen är att även antalet poliser ska utökas. Men att utbilda nya tar flera år 

och den första kraftigt utökade kullen polisstudenter påbörjar sin utbildning vårterminen 

2017. 

Från fackligt håll har det återkommande uttryckts kritik mot att polisledningen inte 

lyssnat på invändningar mot hur arbetet med omorganisationen bedrivits. Nu erkänner 

rikspolischefen att relationerna till de fackliga organisationerna "inte varit tillräckligt bra". 

– Tidigare hade länsmyndigheterna upparbetade relationer med facket. Men den nya 

organisationen nollställdes de formella relationerna. 

– Jag vill väldigt gärna att vi ska komma tillbaka till ett samarbete som präglas av samverkan 

och att vi upprättar ett samverkansavtal om hur vi kan samarbeta bättre och djupare, säger 

Eliasson. 

Polisledningen har också kommit fram till att "den långsiktiga lönebildningen ska 

prioriteras". 

– Vi ska ha högre fart i arbetet med den långsiktiga lönebildningen. Det här är en viktig fråga 

för mig. Jag tycker att många polisanställda har för låg lön, säger Eliasson. 

TT: Många anställda lämnar i förtid. Hur ska ni få folk att stanna och missnöjet 

att vända? 

– Alla de här åtgärderna som vi nu pratat om syftar till att skapa bättre förutsättningar för 

alla anställda. Det här är ju det stora svaret och vi hoppas att det ska få betydelse och skapa 

en bättre atmosfär inom vår organisation. 

TT: Kommer ni att kunna förbättra utredningsresultaten innan året är slut som 

inrikesministern krävt? 

Mats Löfving är den som levererar svaret i den konferenstelefon han och Eliasson sitter intill. 

– Det ska märkas tendenser till att utvecklingen vänder. Först ska det synas när det gäller 

brott i nära relationer, våldtäkter samt vålds- och sexualbrott mot barn. Vid samma tid nästa 

år ska vi se mer tydliga förändringar, säger Löfving. 

Men Polisförbundet, som företräder majoriteten av de anställda, är inte imponerade av 

åtgärdsplanen. I en skriftlig kommentar säger förbundets ordförande Lena Nitz: 

"Polisen är i kris. Nu vidtar man otillräckliga åtgärder fem i tolv. Det behövs mycket mer för 

att kunna garantera medborgarnas trygghet, bygga upp förtroendet för högsta ledningen i det 

hårt sargade poliskåren och göra polisyrket attraktivt igen". 

 

 

  



 
 

Bilaga 10. 

Svenska Dagbladet 4 (Svd4) 

Facket larmar: Polischefer går under 

Polisförbundet i Stockholm slår larm om att 80 polischefer är på väg att "gå in i väggen" på 

grund av för stor arbetsbörda. 

– De håller på att gå under, säger Roger Östergren, regionalt huvudskyddsombud, till 

tidningen Mitt i. 

Av TT 

22 sep, 2016 

Facket anser att det är den nya polisorganisationen "kör slut på myndighetens chefer". Nu 

finns bara sex beslutsnivåer mot tidigare 14. Tanken var att det skulle vara en chef för tio 

personer, men i verkligheten blev det en på 25, enligt tidningen. 

Huvudskyddsombudet för polischefer, Anette Öberg, lyfter fram vad hon anser är det "värsta 

exemplet": En polischef som har hand om all administration för 33 gruppchefer och 400 

anställda på sju platser i polisregion Stockholm där även Gotland ingår. 

Facket kräver nu att vissa sektioner ska avlastas genom biträdande chefer. 

– Vi har påtalat för vår nationella chef att i de stora regionerna Stockholm, Göteborg och 

Malmö behöver vissa chefer avlastning med en biträdande chef men det finns ett stort 

motstånd mot det nationellt sett, säger Anette Öberg till Mitt i. 

Stefan Eklund, ordförande i Polisförbundet i Stockholmsregionen, delar kritiken. 

– Den här kostymen passar inte oss, säger han till tidningen. 

Både polisförbundet i Stockholmsregionen och i polisregion Väst har enligt Mitt i anmält 

vad de anser vara missförhållandena till såväl Arbetsmiljöverket som arbetsgivaren. Senast 

nästa vecka måste arbetsgivaren svara på kritiken från facket i Stockholmsregionen. 

– Vi måste se snabba resultat. Vi har redan nu chefer som mår dåligt, chefer som sjukskriver 

sig och som anmält detta som arbetsskador. Vi har exempel på chefer som klivit av och 

presumtiva chefer som inte kliver på för de vet hur det ser ut, säger Roger Östergren till Mitt 

i. 

 

 

  



 
 

Bilaga 11. 

Svenska Dagbladet 5 (SvD5) 

”Polisens kris kräver handlingskraft här och nu” 

Oppositionen efterlyser större ledarskap från regeringen när det gäller krisen inom polisen. 

– Krisen kräver handlingskraft här och nu, sade Centerledaren Annie Lööf i riksdagens 

aktuella debatt om polisen. 

Av TT 

27 sep, 2016 

Inrikesminister Anders Ygeman (S) påminde om att riksdagens beslut om omorganisation 

av polisen var enigt, men att omvärlden förändrats dramatiskt sedan dess. 

– Det kom 160 000 asylsökande förra året, vi har infört inre gränskontroll och flera terrordåd 

har inträffat i vår omvärld, allt medan omorganisationen pågått. Det är klart att det inneburit 

påfrestningar, sade han. 

– Vi ska korrigera brister och bygga vidare på det som är bra. Men trots allt som skrivs så 

utförs stordåd varje dag av 29 000 arbetande människor, sade Ygeman. 

Förra justitieministern Beatrice Ask (M) framhöll att polisen har allvarliga problem. 

– Vad tänker regeringen göra? Ni måste ta det här på allvar. Det räcker inte att lyssna, det 

krävs initiativ, sade Ask. 

Sverigedemokraternas Kent Ekeroth anklagade de andra partierna för att ha vaknat sent 

och nu slår sig på bröstet för att man tar situationen på allvar och vill satsa mera pengar. 

– Centern som begärt den här debatten föreslog så sent som för ett år sedan inte en krona 

extra till polisen. Vi satsar stenhårt på rättsväsendet och framför allt polisen, sade Ekeroth. 

Annie Lööf varnade för att rättssamhället är under attack och säger att regeringen måste ta 

ansvar för tryggheten. 

– Det är uppenbart att polisen är i behov av mer resurser. Därför föreslår Centerpartiet en 

halv miljard kronor redan nästa år, jämfört med regeringens 100 miljoner kronor, sade hon. 

Anders Ygeman höll med om det mesta av problembeskrivningen. 

– Men det vore klädsamt om oppositionen inte låtsas som om alla problem uppstod vid 

regeringsskiftet. Många av problemen är i själva verket en bakgrund till omorganisationen 

och inte en följd av den, sade han. 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 12.  

Svenska Dagbladet 6 (SvD6) 

Utredare: Fel skylla allt på omorganisationen 

Medborgarna och medarbetarna skulle stå i fokus när polisen organiserades om. Men 

lokalpolisområdena är för klent bemannade och när organisationsförändringarna tog fart 

tappade man medarbetarna, enligt Statskontoret. 

Av TT 

30 sep, 2016 (uppdaterad) 

Den 1 januari 2015 slogs 23 polismyndigheter ihop till en. Nu har Statskontoret granskat 

följderna och delger i en första delrapport sina slutsatser om vad som måste förbättras. En 

slutsats är att det lokala polisarbetet måste stärkas för att man ska kunna uppfylla löftet 

"närmare medborgarna". 

– Man behöver jobba mycket mer med utredningsverksamheten och säkerställa att man kan 

vara uthållig, säger Statskontorets Johan Sørensson, chef för enheten för utredningsstöd. 

En annan slutsats är att Polismyndigheten tappat medarbetarna på vägen – trots ambitionen 

att bygga verksamheten underifrån. 

– Kommunikationen har varit för svag. Vår förklaring är att det i väldigt hög grad har saknats 

chefer i organisationen, de har inte varit tillsatta. Det har inte funnits kanaler för att utveckla 

verksamheten eller kommunicera vad som händer, säger Johan Sørensson. 

Enligt rapporten var medarbetare tydligt involverade inför förändringarna, men när de 

sedan väl drog igång upphörde i stort sett den strategiska kommunikation vars syfte är att få 

med alla i förändringsarbetet. 

Inrikesminister Anders Ygeman (S) summerar kritiken: 

– Medarbetarna har lämnats ensamma i omorganisationen utan det chefsstöd som de har 

förtjänat, säger han. 

Rikspolischef Dan Eliasson håller med om bristerna. 

– Det är inte bara i förändringskommunikationen som vi tappade tempo med den utdragna 

chefsrekryteringsprocessen, det är också i hur verksamheten utvecklas och bedrivs som ett 

tillförordnat chefskap påverkar menligt, säger han till TT. 

Att snabba på rekryteringarna ännu mer än vad myndigheten gjorde när man märkte att de 

tog för långt tid var inte möjligt utan att förlora i kvalitet, enligt Eliasson. Det enda han kan 

säga med facit i hand är att processen borde ha påbörjats tidigare. 

I vågen av kritik som sköljt över Polismyndigheten under senare tid har även vikande 

utredningsresultat skyllts på omorganisationen. Men trenden med försämrade resultat fanns 

sedan tidigare och Statskontoret har inte sett något så kallat produktionstapp som annars är 

vanligt vid omorganisationer. 



 
 

Anders Ygemans tolkning är att "uppklarningsprocenten främst är en effekt av den tidigare 

organisationen snarare än en effekt av den nya organisationen". Och Statskontoret väntar sig 

ytterligare minst ett år av fallande utredningsresultat innan det vänder upp igen. 

Men Dan Eliasson säger att man redan under "sendelen av hösten ska börja se tendenser till 

förbättringar", bland annat som ett resultat av en tidigare presenterad åtgärdsplan. 

Polisförbundet tycker inte bara att den presenterade åtgärdsplanen är för klen. Man tycker 

också att Statskontorets rapport inte är tillräckligt kritisk. 

– Polisorganisationen är i kris. Faran med att inte inse det är att man inte vidtar tillräckligt 

kraftfulla åtgärder för att ta sig ur den, säger förbundets ordförande Lena Nitz. 



 

 


